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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28.09.2018 în cadrul şedinţei ,,de îndată” a Consiliului Local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 7,30 .
Prin Dispoziţia primarului nr. 171 din 27.09.2018, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 4449 din 27.09.2018.
Preşedintele de şedinţă, dna. consilier local Vieriu Mihaela, dă cuvântul dnei. secretar
Rotaru Nina, pentru a face prezenţa nominală a consilierilor prezenţi la şedinţă şi constată că din
13 consilieri în funcţie, sunt prezenţi 12 consilieri, dna consilier Ilie Maria lipsește nemotivat.
Dna secretar Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal constituită
şi lucrările şedinţei pot începe .
Preşedintele de şedinţă, dna Vieriu Mihaela, declară deschise lucrările şedinţei şi dă cuvântul
dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu pentru a prezenta ordinea de zi.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă referatul cu privire la convocarea
consiliului local în ședința de îndată motivat de faptul că a implementat un proiect prin GAL și
data limită de depunere a documentației este 4 octombrie 2018 .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă Proiectul ordinei de zi, care are un singur
punct, respectiv, Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Achiziție
buldoexcavator pentru dotarea compartimentului cultură-administrativ, comuna Dolhești,
județul Suceava”.
Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .
Dna. Secretar dă citire art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată cu privire la conflictul de interese .
Discuții:
Domnul consilier Chirap Neculai : în cuvântul lui vine cu o propunere, dacă tot se
achiziționează un buldoexcavator să se achiziționeze și o mașină,să nu se închirieze una.
Domnul primar – răspunde domnului consilier că o să aibă în vedere propunerea dânsului și
în viitor va achiziționa și o mașină.
Domnul consilier Chirap Vasile – dacă Primăria are un buldo să nu se închirieze altul, să fie
un șofer pentru acesta și pentru mașină dacă se va achiziționa una.
Domnul Chirap Neculai- mai prezintă o situație de la Școala Dolheștii Mici să se taie duzii ce
mai sunt acolo, să se curățe terenul și să facă ceva pentru școală.
Alte discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă dna consilier local, Vieriu Mihaela, declară închise lucrările şedinţei şi
mulţumeşte pentru participare .
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