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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29.11.2018 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 0800.
Prin Dispoziţia primarului nr. 193 din 25.11.2018, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 5598 din 25.11.2018.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, 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 secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe.
Președintele de ședință, dl. Chirap Neculai, declară deschise lucrările ședinței și dă cuvântul
dlui. primar, Cristinel-Neculai Bărculescu pentru a prezenta proiectul ordinei de zi:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară a
consiliului local din data de 15.11.2018.
Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii
de garanție din partea FNGCIMM SA – IFN în vederea obținerii avansului necesar
implementării proiectului de investiție ”Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural sat
Dolheștii Mari, comunaDolhești, județul Suceava” și finanțat prin Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, conform Contract de finanțare nr. C0760CN00031713500176 din
31.10.2018.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina, pentru a
prezenta punctul unu al ordinei de zi: Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în
ședința ordinară a consiliului local din data de 15.11.2018.
Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 11 voturi ”pentru”, 1 ”nu participă”
Dna. secretar Rotaru Nina amintește prevederile art.46 alin(1) din Legea nr. 215/2001 cu
privire la conflictul de interese.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai prezintă punctul doi al ordinei de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de garanție din partea
FNGCIMM SA – IFN în vederea obținerii avansului necesar implementării proiectului de
investiție ”Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural sat Dolheștii Mari, comunaDolhești,
județul Suceava” și finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, conform Contract
de finanțare nr. C0760CN00031713500176 din 31.10.2018.
Discuții:

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează că investițiile la căminul cultural se vor
face din fonduri europene iar banii se vor primi în două tranșe. Înainte de a-i primi trebuie
contractat un împrumut de la CEC, se va plăti executantul lucrării apoi vom primi banii.
Dl. primar mai anunță că s-a aprobat prin PNDL un proiect de 1 milion de euro pentru
drumuri.
Licitațiile se vor organiza în această iarnă, pentru ca din primăvară să se poată demara
lucrările.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.
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