
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 25.03.2016 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe al Primăriei comunei Dolheşti , ora 10,00.

Prin Dispoziţia primarului nr. 41 din 21.03.2016 ,au fost convocaţi un nr. de 13 consilieri
în funcţie,cu invitaţia secretarului comunei nr. 1282 din 21.03.2016.

Secretarul comunei, dna. Ştefan Viorica, face prezenţa nominală a consilierilor şi constată că
din 13 consilieri în funcţii, sunt prezenţi 11 consilieri , dl. consilier Albu Neculai, nu s-a prezentat
la şedinţă şi domnul consilier Agafiţei Petru a anunţat că are o problemă de serviciu şi nu poate veni
la şedinţă.

Dna secretar, Ştefan Viorica anunţă că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal constituită,
lucrările şedinţei pot începe.

Preşedintele de şedinţă, dl consilier,Befu Costel, declară deschise lucrările şedinţei şi dă
cuvântul dlui primar, Darabă Cătălin Gheorghe pentru a prezenta proiectul ordinei de zi, nu înainte
de a prezenta referatul privind necesitatea convocării consiliului local la şedinţa extraordinară şi dă
citire ordinei de zi:

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
consiliului local din data de 2 februarie 2016.

Prezintă: Ştefan Viorica, secretar comună
2.Proiect de hotărâre privind retragerea din cadrul Grupului de Acţiune Fălticeni şi

participarea comunei Dolheşti la constituirea GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
SUCEAVA SUD – EST .

Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună
Se supune la vot ordinea de zi ,se aprobă cu 11 voturi,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Befu Costel dă cuvântul dnei secretar Ştefan Viorica,

pentru a supune spre aprobare procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului local din data
de 2 februarie 2016.

Completări la procesul verbal nu sunt se supune la vot, se aprobă cu 11 voturi ,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă,dl consilier, dă cuvântul dlui. primar pentru a prezenta punctul unul al

ordinii de zi, Proiect de hotărâre şi expunerea de motive privind retragerea din cadrul
Grupului de Acţiune Fălticeni şi participarea comunei Dolheşti la constituirea GRUPULUI
DE ACŢIUNE LOCALĂ SUCEAVA SUD – EST .

Raportul la acest proiect de hotărâre este întocmit şi prezentat de dl. viceprimar, Crăciun
Costică.

Discuţii:
Domnul consilier, Chirap Neculai, - întreabă dacă a contribuit Primăria cu ceva bani la acest

GAL şi dacă la celălalt se dă ceva bani?
Domnul primar, răspunde să nu s-a dat nici un ban la nimeni.
Domnul consilier, Befu Costel – întreabă dacă domnul primar este membru fondator ?
Domnul primar, Darabă Cătălin-răspunde este membru fondator la GAL.
Alte discuţii nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu 11

voturi,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl.consilier local, Befu Costel, declară închise lucrările şedinţei şi

mulţumeşte pentru participare.

PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ,
Befu Costel -consilier local

SECRETAR COMUNĂ,
Viorica Ştefan
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