ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 18 septembrie 2015 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti,ora 08,30.
Prin Dispoziţia primarului nr.205 din 15.09.2015 au fost convocaţi un nr. de 13 consilieri
în funcţie ,cu invitaţia secretarului comunei nr.3409 din 15.09. 2015 .
Preşedintele de şedinţă ,dl.Crăciun Costică, dă cuvântul dnei secretar,Ştefan Viorica, pentru a
face prezenţa nominală a consilierilor prezenţi la şedinţă.Din totalul de 13 consilieri în funcţie, sunt
prezenţi 9 consilieri, dnii Albu Neculai,Albu Costache,Iftode Gheorghe şi Roman Mihai au anunţat
că întârzie .
Doamna secretar, Ştefan Viorica, anunţă,că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe, drept pentru care preşedintele de şedinţă, declară deschise
lucrările şedinţei şi dă cuvântul dlui primar, Darabă Cătălin-Gheorghe, pentru a prezenta Proiectul
ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral şi Proiectul
amenajamentului pastoral revizuit al comunei Dolheşti
Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe
Se supune la vot ordinea de zi ,se aprobă cu 9 voturi ,,pentru”.
Domnul primar, Darabă Cătălin Gheorghe arată că a fost nevoit să grăbească în baza adresei
nr. 12578 /30/1 din 07.09.2015 a Instituţiei Prefectului judeţului Suceava prin care ne comunică să
reverificăm amenajamentul pastoral în regim de urgenţă şi că preţul minim de pornire în vederea
închirierii /concesionării pajiştilor la nivelul comunei a fost stabilit normal.
Cu amenajamentul pastoral a fost la Direcţia Agricolă Suceava şi Camera Agricolă la verificări,
în special la preţul minim de pornire a licitaţiei şi prin adresa nr. 6373 din 16.09.2015 ne transmite
că este stabilit corect preţul minim de pornire a licitaţiei conform HGR nr. 78/2015.
Consultând şi Instituţia Prefectului cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral, aceasta
arată că trebuie respectată procedura legală a actelor normative, întrucât nu sunt îndeplinite aceste
condiţii, iniţiatorul proiectului de hotărâre,dl. primar Darabă Cătălin Gheorghe, anunţă retragerea de
pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre .
În continuare dl. primar prezintă adresa nr. 2011 din 09.09.2015 a Şcolii Gimnaziale ,,Hatmanul
Şendrea” prin care solicită să numescă o persoană din partea Consiliului local pentru a face parte din
Consiliul de Administraţie al Şcolii .
Domnul consilier, Sandovici Valeriu propune pe domnul consilier Befu Costel să facă parte în
Consiliul de Administraţie al Şcolii. Toţi consilierii prezenţi la şedinţă sunt de acord cu propunerea
dlui consilier Sandovici Valeriu, ca, dl. consilier Befu Costel să facă parte din Consiluil de
Administraţie al Şcolii .
Preşedintele de şedinţă, dl consiler Crăciun Costică- viceprimar, declară închise lucrările
şedinţei şi mulţumeşte pentru participare.
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