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 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.132 din 
23.12.2020 şi a avut loc la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând 
cu orele 1100. La ședință participă dl. primar Nahoi Gheorghe. 
 Președintele de ședință dl. Blaj Petronel dă citire Dispoziției primarului comunei 
Dulcești nr. 132/2020 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință ordinară.  

Ordinea de zi a fost suplimentată cu două proiecte de hotărâre: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 
bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Dulcești, jud. Neamț la 
data de 31 decembrie 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a 
mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Dulcești, jud. Neamț. 
 

 Se supune la vot ordinea de zi, care cuprinde și suplimentarea propusă, fiind 
votată în unanimitate. 
 

Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal al ședinței anterioare din 
data de 21.12.2020. 

Dl. Neagu Florin Vasile dorește să aducă procesului verbal următoarele 
amendamente, având în vedere faptul că dumnealui nu a discutat despre 
buldoexcavator. 

 
Referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

comunei Dulcești pentru anul 2020 dl. Blaj Petronel a întrebat despre cheltuielile 
efectuate cu iluminatul public și buldoexcavatorul. Având în vedere ca discuțiile pe 
această temă cu doamna Elena Begu nu au lămurit problema, dl. Blaj Petronel propune 
ca pentru ședința următoare să fie puse la dispoziție documente referitoare la 
cheltuielile efectuate cu buldoexcavatorul. 
 Întrucât nu au fost prezentate documentele justificative, domnul Mitrea Vasile 
insistă să fie prezentată situația detaliată în următoarea ședință. 
 Dl. Cucu Paul Daniel a considerat ca referatele de specialitate trebuie să fie mai 
explicite, pentru a fi evitate situațiile neplăcute. 

 
Referitor la proiectul de hotărâre privind stabilirea de măsuri privind 

activitățile juridice de consultanță, asistență și reprezentarea Comunei 
Dulcești, jud. Neamț, în instanță. 

Dl. Neagu Florin Vasile a considerat că acest proiect nu poate face obiectul 
dezbaterii, întrucât nu se poate vorbi de angajarea unei cheltuieli inainte de aprobarea 
bugetului și a planului de achiziții aferente anului 2021, documente în care să fie 
prevăzute sumele necesare.  
 Dl. Cucu Paul Daniel a propus amânarea proiectului de hotărâre pentru luna 
ianuarie, având în vedere că în luna decembrie nu sunt procese pe rol. 

Secretarul general al comunei supune la vot conținutul procesului verbal care 
conține și amendamentele prezentate, fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri prezenți. 

Dl. Cucu Paul Daniel propune ca începând cu luna viitoare ședințele să fie filmate 
și înregistrate și inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens. 

 
 
 



 
Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri: 

 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 

2021 
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  anual de acţiuni pentru 
repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social pentru anul 2021 
Initiator – primar Nahoi Gheorghe 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui echipament de 
telecomunicații de către “Telekom” într-un spațiu în suprafață de 16 m.p. din 
Căminul Cultural Corhana, comuna Dulcești, jud. Neamț 
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 
 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri privind activitățile juridice de 
consultanță, asistență și reprezentarea Comunei Dulcești, jud. Neamț, în instanță 
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 

 
5. Prezentarea procesului verbal privind alegerea delegatului sătesc, a localității 

Brițcani, comuna Dulcești, jud. Neamț, pentru reprezentarea în Consiliul local al 
comunei Dulcești. 
  
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale 
pentru anul 2021 

Proiectul de hotărâre a fost analizat de către membrii Comisiei de buget-
finanțe din cadrul Consiliului Local al Comunei Dulcești, acordându-se aviz 
favorabil astfel cum este specificat în procesul-verbal al ședinței.  

Domnul Cucu Paul-Daniel a considerat că cetățenii care-și plătesc taxele și 
impozitele, respectiv taxa de salubritate, până la 31 martie a anului fiscal, să fie 
stimulați prin reducerea cu 10 % a taxei de salubritate.  

Domnul Ghiță Radu Eusebiu a propus stimularea celor care plătesc la timp 
și penalizarea celor rău platnici.  

Domnul consilier Neagu Florin-Vasile a propus ca pentru cei care nu 
plătesc taxa de salubrizare să presteze muncă în folosul comunității.  

Domnul Michiu Mihai a propus o bonificație de 10% pentru plata integrală 
a taxei de salubrizare până la 31 martie.  

Domnul Chitaru Valeriu a propus aceeași bonificație, dar fără penalități.  
A fost supus la vot proiectul de hotărâre cu următoarele amendamente: să 

se acorde o bonificație de 10 % pentru plata până la termenul de 31 martie a taxei 
de salubrizare, dar fără penalități pentru cetățenii care achită taxă după această 
dată.  

Proiectul a fost votat în unanimitate de către domnii consilieri. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  anual de acţiuni 
pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social 
pentru anul 2021. 

Proiectul de hotărâre a fost analizat de către membrii Comisiei 
administrație publică, juridică și urbanism din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Dulcești, acordându-se aviz favorabil.  

Domnul Cucu Paul-Daniel a întrebat câți beneficiari de ajutor social sunt 
în comuna Dulcești. Doamna Gheorghiu Roxana a răspuns: sunt 60 de dosare cu 
108 beneficiari.   

Proiectul a fost votat în unanimitate de către domnii consilieri. 
 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui echipament de 
telecomunicații de către “Telekom” într-un spațiu în suprafață de 16 
m.p. din Căminul Cultural Corhana, comuna Dulcești, jud. Neamț 
Proiectul de hotărâre a fost analizat de către membrii Comisiei administrație 
publică, juridică și urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Dulcești, 
acordându-se aviz favorabil.  

           Domnul Neagu Florin-Vasile a venit cu următoarele amendamente la contract, 
astfel: având în vedere că acest contract va fi încheiat pe o durată de 10 ani, depășind 
mandatul unui primar, a propus să se încheie câte acord-cadru pentru fiecare mandat 
sau anual. A mai precizat că ar trebui încheiat un act adițional cu actualizarea tarifului la 
energia electrică pe care o va consuma concesionarul. Operatorul poate cesiona 
contractul unui alt operator, dar domnul Neagu a propus încheierea unui act adițional 
cu preluarea obligațiilor de către cesionar.  

Proiectul a fost supus la vot.  

• 6 voturi „Pentru” (Șerban Ioan, Chitaru Valeriu, Pascaru Vasile, Michiu 
Mihai, Ghiță Radu Eusebiu, Rusu Vasile),  

• 1 vot „Împotrivă” (Blaj Petronel)  

• 4 „Abțineri” (Cucu Paul-Daniel, Neagu Florin Vasile, Mitrea Vasile, Merfea 
Constantin Bogdan). 
 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri privind activitățile 
juridice de consultanță, asistență și reprezentarea Comunei Dulcești, 
jud. Neamț, în instanță 
Comisia administrație publică, juridică și urbanism din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Dulcești a lăsat la aprecierea consilierilor locali proiectul susmenționat. 
Domnul primar a oferit informații detalii la necesitatea aprobării acestui proiect 
de hotărâre.  
Domnul Neagu Florin Vasile a apreciat că la începutul fiecărui an se prezintă un 

proiect de buget, în care să fie precizat capitolul bugetar unde poate fi inclus. A propus 
ca în ședința următoare să se vină cu proiect de buget și plan de achiziții pentru anul 
2021.  

Domnul Cucu Paul-Daniel a spus că în ședința comisiei de buget-finanțe să fie 
puse la dispoziție toate documentele care au stat la baza achizițiilor efectuate în 
anul 2020.  

 Proiectul a fost supus la vot.  

• 4 voturi „Pentru” (Șerban Ioan, Pascaru Vasile, Michiu Mihai, Merfea 
Constantin-Bogdan),  

• 3 vot „Împotrivă” (Cucu Paul-Daniel, Neagu Florin Vasile, Mitrea Vasile)  

• 3 „Abțineri” (Chitaru Valeriu, Ghiță Radu Eusebiu, Rusu Vasile). 
 

5. Prezentarea procesului verbal privind alegerea delegatului sătesc, a 
localității Brițcani, comuna Dulcești, jud. Neamț, pentru 
reprezentarea în Consiliul local al comunei Dulcești. 
              Domnul Cucu Paul-Daniel a precizat că o parte a membrilor consiliului 
local a sesizat faptul că nu a fost respectată procedura de alegere a delegatului 
sătesc, propunând o altă convocare în care să fie invitați și domnii consilieri. 
              Domnul Rusu Vasile a spus că trebuie propus ca delegat sătesc un tânăr, 
fiu al satului.   

 
Ordinea de zi a fost suplimentată , astfel: 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului 
de venituri și cheltuieli a Comunei Dulcești la data de 31 decembrie 
2020. 

             Comisia buget-finanțe din cadrul Consiliului Local al Comunei Dulcești a 
lăsat la aprecierea consilierilor locali proiectul susmenționat. 

Proiectul a fost supus la vot.  



• 9 voturi „Pentru” (Șerban Ioan, Pascaru Vasile, Michiu Mihai, Merfea 
Constantin-Bogdan, Chitaru Valeriu, Ghiță Radu Eusebiu, Rusu Vasile, Mitrea 
Vasile),  

• 2 „Abțineri” (Cucu Paul-Daniel, Neagu Florin Vasile). 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a 
mijloacelor fixe din patrimoniul Comunei Dulcești, județul Neamț.  
Comisia buget-finanțe din cadrul Consiliului Local al Comunei Dulcești a acordat 
aviz favorabil. 
Proiectul a fost aprobat în unanimitate de voturi de către domnii consilieri. 
 
La capitolul Diverse a fost supusă discuției cererea nr. 90 din 06.01.2021 a 

domanei Rusu Mihaela din satul Cârlig, comuna Dulcești, județul Neamț, prin care 
solicită închirierea / concesionarea suprafeței de 0, 80 ha teren agricol în scop agricol, 
situat lângă proprietatea dumneaei. Cererea a primit aviz favorabil.   

Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,        
 Blaj Petronel                 Adobritei Mioara-Cristina 


