ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA DOLHEȘTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 24.05.2016 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local Dolhești, care
are loc în sala de ședințe a Primăriei Comunei Dolhești, ora 1200.
Prin Dispoziția primarului nr. 98 din 16.05.2016, au fost convocați un număr de 12
consilieri în funcție, (dl cinsilier Albu Neculai și-a încetat mandatul) cu invitația secretarului
comunei nr. 2122 din 16.05.2016.
Secretarul comunei, dna. Rotaru Nina, face prezența nominală a consilierilor locali și
constată că din 12 consilieri în funcție, sunt prezenți 9 consilieri.
Dna. secretar Rotaru Nina anunță că este asigurat cvorumul, ședința este legal constituită,
lucrările ședinței pot începe.
Președintele de ședință, dl. consilier Crăciun Costică, declară deschise lucrările ședinței și
dă cuvântul dlui. Primar, Darabă Cătălin Gheorghe pentru a prezenta proiectul ordinei de zi:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară a
consiliului local din 27 aprilie 2016
Prezintă: Nina Rotaru – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești personalului didactic
de la școala Gimnazială ”Hatmanul Șendrea” Dolhești, care solicită cheltuieli de deplasare
pentru două luni: martie și aprilie 2016.
Inițiator: Cătălin Gheorghe Darabă – primar comună
3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a pășunii
aparținând domeniului privat al comunei Dolhești, județul Suceava.
Inițiator: Cătălin Gheorghe Darabă – primar comună
4. Prezentarea adresei nr. 1986 din 05.05.2016 a Primăriei comunei Dolhești,
adresată Organizației Județene al Partidului Social Democrat, privind luare la cunoștință
de HCL nr. 21/27.04.2016 și desemnarea următorului consilier supleant de pe lista
consilierilor aleși în anul 2012.
Prezintă: Nina Rotaru – secretar comună
5. Probleme diverse
Se supune spre aprobare ordinea de zi, se aprobă cu 9 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință dă cuvântul doamnei secretar, Rotaru Nina, pentru a prezenta
punctul unu al ordinii de zi, supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința
ordinară a consiliului local din data de 27 aprilie 2016. Discuții nu sunt, se supune la vot și se
aprobă cu 9 voturi ”pentru”.
În continuare dl. consilier local Crăciun Costică prezintă punctul 2 al ordinii de zi:
proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești personalului didactic de la școala
Gimnazială ”Hatmanul Șendrea” Dolhești, care solicită cheltuieli de deplasare pentru două luni.

Discuții nu sunt, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea
drepturilor bănești personalului didactic de la școala Gimnazială ”Hatmanul Șendrea” Dolhești,
care solicită cheltuieli de deplasare pentru două luni. Se aprobă cu 9 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință dă cuvântul domnului Primar pentru a prezenta punctul 3 al
ordinii de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a pășunii aparținând
domeniului privat al comunei Dolhești, județul Suceava.
În timpul ședinței s-a prezentat dl. consilier Chirap Neculai. Acesta a menționat că este de
acord cu proiectele prezentate anterior.
Discuții:
Dl. Primar – E un început pentru noi. Organizarea licitației va fi după alegeri.
Documentația va fi afișată public. Domnul primar consideră că pășunea la bovine nu se va
închiria în urma primei licitații publice. În acest caz se va urma procedura legală.
Dl. consilier Befu Costel – Întreabă când e stabilită licitația. Președintele de ședință îi
răspunde că pe data de 6 iunie. Dl. consilier Costel Befu întreabă dacă suma de la care se
pornește este pentru un an sau pe toată perioada închiriată. Deasemeni se răspunde de către
președintele de ședință că suma este stabilită pentru un an. Domnul consilier propune ca la
licitația păsunii pentru bovine să participe doar cetățeni ai comunei. Președintele de ședință îl
asigură că această clauză este cuprinsă distinct în hotărâre.
Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a
pășunii aparținând domeniului privat al comunei Dolhești, județul Suceava. Se aprobă cu 9
voturi ”pentru” și 1 abținere – dl. consilier Chirap Neculai intenționează să participe la licitație.
Președintele de ședință dă cuvântul doamnei secretar de comună pentru a prezenta
punctul 4 al ordinii de zi: adresa nr. 1986 din 05.05.2016 a Primăriei comunei Dolhești,
adresată Organizației Județene al Partidului Social Democrat, privind luare la cunoștință de HCL
nr. 21/27.04.2016 și desemnarea următorului consilier supleant de pe lista consilierilor aleși în
anul 2012.
Diverse:
Dl. consilier Befu Costel își cere scuze pentru greșelile din cei patru ani, mulțumește
tuturor colegilor pentru colaborare în anii care au trecut și urează numai bine tuturor.
Dl. Primar mulțumește tuturor consilierilor pentru activitatea desfășurată în cei patru ani
de mandat, își cere scuze pentru ceea ce a greșit și urează tuturor numai bine.
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