ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 12.01.2016 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe al Primăriei comunei Dolheşti , ora 9,00.
Prin Dispoziţia primarului nr.3 din 08.01.2016 ,au fost convocaţi un nr. de 13 consilieri în
funcţie,cu invitaţia secretarului comunei nr.97 din 08.01.2016.
Secretarul comunei, dna. Ştefan Viorica ,face prezenţa nominală a consilierilor şi constată că
din 13 consilieri în funcţii, sunt prezenţi 7 consilieri , dl. consilier Albu Costache a anunţat că este la
spital,dl consilier Albu Neculai, a anunţat că are o problemă personală şi nu poate veni la şedinţă
şi domnii consilieri Roman Mihai,Iftode Gheorghe, Chirap Neculai şi Pandelea Maria nu s-au
prezentat la şedinţă. Dna secretar, Ştefan Viorica anunţă că este asigurat cvorumul ,şedinţa este legal
constituită, lucrările şedinţei pot începe.
Preşedintele de şedinţă ,dl consilier, Rotariu Petru, declară deschise lucrările şedinţei şi dă
cuvântul dlui primar, Darabă Cătălin Gheorghe pentru a prezenta proiectul ordinei de zi, format
dintr-un singur punct,astfel:
1.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al
deficitului secţiunii dezvoltare şi funcţionare pentru anul 2015 .
Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună
Se supune la vot ordinea de zi ,se aprobă cu 7 voturi,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă,dl consilier Rotariu Petru , dă cuvântul dlui. primar pentru a prezenta
punctul unul al ordinii de zi, Proiect de hotărâre şi expunerea de motive privind acoperirea
definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secţiunii dezvoltare şi funcţionare pentru
anul 2015 .
Raportul la acest proiect de hotărâre este prezentat de dl. contabil Pîntea Dumitru.
Discuţii:
Domnul consilier, Befu Costel - arată că la şedinţa trecută dl. contabil nu a fost explicit în
raportul prezentat, dar acum raportul este mai concludent în explicaţii, de la început se ştie că sunt
unele legi care obligă consiliul local să aprobe anumite proiecte, exemplu fiind şi proiectul de astăzi,
se vor face de râs dacă nu aprobă acest proiect de hotărâre, el este de acord cu acest proiect .
Domnul primar, Darabă Cătălin- arată că a fost la Prefect şi a prezentat problema, acesta s-a
mirat şi a spus că sunteţi singura comună care nu a aprobat deficitul şi excedentul din bugetul anului
2015.În continuare domnul primar arată că a se lucrează la bugetul pe anul 2016 şi invită consilierii
să se prezinte la contabilitate pentru a discuta despre buget pentru a nu fi discuţii când se va aproba.
Alte discuţii nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu 7 voturi ,,pentru”.
Domnul consilier, Rotariu Petru propune pentru preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei
luni pe domnul consilier Befu Costel, toţi consilierii sunt de acord.
Domnul viceprimar –arată că s-a aprobat un Regulament de organizare şi funcţionare a
consiliului local care prevede că consilierii trebuie să se prezinte cu 3 zile înainte de şedinţă pentru a
discuta proiectele de hotărâre şi să nu apară discuţii când se aprobă.
Domnul primar arată că bugetul local trebuie aprobat în luna ianuarie şi tot în această lună
trebuie făcut un proiect de hotărâre de modificare a proiectului de Alimentare cu apă deoarece a
apărut unele modificări şi trebuie să mergem mai departe cu acesta dacă ne dau bani pentru proiect.
Alte discuţii nu sunt ,preşedintele de şedinţă ,dl.consilier local, Rotariu Petru , declară închise
lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare.
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