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Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.27 din 

02.02.2022, şi a avut loc online pe platforma meet.google.com - dl. Pascaru Vasile, cât și 
cu prezența fizică a d-lor Merfea Constantin Bogdan, Șerban Ioan, Michiu Mihai, Ghiță 
Radu Eusebiu, Rusu Vasile, Blaj Petronel, Mitrea Vasile, Cucu Paul Daniel și Neagu 
Florin Vasile) la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând cu orele 
1400. La ședință participă d-na contabil Elena Begu și dl. primar Gheorghe Nahoi. 

Dl. Mitrea Vasile părăsește ședința. 
 Președintele de ședință dă citire Dispoziției primarului nr. 27/2022 privind 
convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință ordinară. 

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri inițiate de dl. 
primar: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor investiții în comuna 
Dulcești, jud. Neamț  
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei 
Dulcești, jud. Neamț pe anul 2022 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții 

publice și a Programului anual de achiziții publice la nivelul comunei 
Dulcești, județul Neamț pentru anul 2022 
 

 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind 
alegerea președintelui de ședință pentru perioada următoare și se supune la 
vot, fiind votată cu 9 voturi. 

Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal al ședinței ordinare 
anterioare, din data de 31.01.2022, conținutul acestora fiind votat în unanimitate de d-
nii consilieri prezenți. 
 Dl. Neagu Florin Vasile precizează că având în vedere că bugetul pe anul 2022 nu 
este încă aprobat, este inoportună discuția legată de investiții și cheltuirea banilor, 
propunând să se discute mai întâi punctul 2 al ordinii de zi, respectiv cel legat de 
aprobarea bugetului.  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor investiții în comuna 
Dulcești, jud. Neamț  
 
Dl. Ghiță Radu Eusebiu întreabă care sunt lucrările care se vor efectua pentru 

reabilitarea Căminului Cultural din satul Dulcești? 
Dl. primar Gheorghe Nahoi precizează că lucrările care se au în vedere sunt 

asigurarea căldurii prin instalarea unei centrale, a apei și construire băi, iar dl. 
viceprimar completează spunând că pot fi construite la subsol spații sociale, pentru 
persoanele cu nevoi speciale. 

Dl. Ghiță Radu Eusebiu revine și precizează că nu este de acord cu mutarea 
bibliotecii în sediul Căminului Cultural Dulcești, propunând să fie mutată la Școala 
Gimnazială Dulcești, în magazia care poate fi reabilitată. 

Dl. Cucu Paul Daniel dorește să fie puse la dispoziție documentele care să ateste 
prețul estimativ și să fie discutată punctual fiecare investiție în parte. 

Dl. primar precizează că estimările de prețuri s-au făcut prin generarea de 
rapoarte din programul de devize în construcții Windoc Deviz. 

Pentru reabilitarea Căminului Cultural din satul Cîrlig au fost alocați 50.000 lei. 



Referitor la Reabilitarea Căminul Cultural din satul Corhana dl. Blaj Petronel 
precizează că în primul rând trebuie rezolvată instalația electrică. 

Privitor la obiectivul de investiții Dotări auto se dorește achiziționarea unei perii 
de măturat cu înmagazinare, care se atașează la buldoexcavator și a unui nou Duster 
prin participarea la programul Rabla. 

Referitor la investiția Construire sala de sport Grădinița Dulcești, aceasta se va 
realiza pe temelia din spatele Grădiniței, pe spațiu de aproximativ 320 mp, care nu 
trebuie lăsată de izbeliște, specialiștii considerând că această construcție trebuie să fie 
din structură ușoară, tip panouri sandwich, sau alte variante. 

 Dl. Cucu Paul Daniel consideră investiția inutilă, în afara faptului că la momentul 
în care s-a construit fundația pentru această grădiniță nouă, de către primarul în funcție 
de atunci, având în vedere numărul de copii existenți la școală și grădiniță în comuna 
Dulcești.  

Referitor la investiția Stații încărcare vehicule electrice, dl. Neagu Florin Vasile 
menționează că atunci când se hotărăște cheltuirea banului public prin demararea unor 
lucrări de investiții trebuie respectat neapărat principiul necesității și oportunității 
investiției. Consideră că proiectele propuse trebuie discutate separat și argumentate 
corespunzător. 

Dl. Neagu Florin Vasile consideră că investiția într-o stație de încărcat 
autovehicule electrice nu îndeplinește cele două principii și este total inoportună, întru-
cât sunt foarte multe priorități care se adresează majorității locuitorilor. 

Dl. primar Gheorghe Nahoi precizează că stațiile de încărcat electrice nu se referă 
doar la proprietarii mașinilor electrice de pe raza comunei Dulcești. Toate primăriile din 
țară doresc să acceseze proiectul pentru că sunt bani puși la dispoziție prin 
Administrația Fondului pentru Mediu. 

Dl. Michiu Mihai menționează că pentru realizarea oricăror investiții, primăria 
trebuie să plătească consultanța, studiul de fezabilitate, avize, etc., iar banii care se 
câștigă din încărcările electrice intră în bugetul primăriei. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 7 voturi pentru și 
două împotrivă a d-lor Cucu Paul Daniel și Neagul Florin Vasile, hotărârea a fost 
adoptată.  

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei 

Dulcești, județul Neamț pe anul 2022 

Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

D-na contabil prezintă Referatul de specialitate nr.611 din 27.01.2022. 
Dl. Neagu Florin Vasile a precizat că nu a fost respectată metodologia de elaborare 

a proiectului de buget, nefiind organizate nici un fel de dezbateri pe această temă. 
De asemenea, proiectul se prezintă sub o formă tabelară, care nu este în 

conformitate cu legislația în vigoare, nu este explicit, nu este întocmit pe articole 
bugetare conform nomenclatorului, iar sumele expuse nu sunt trimestrializate. 

De asemenea, forma prezentată nu este însoțită de note, indicatori și calcule de 
fundamentare. 

Propune reluarea procedurii, parcurgerea etapelor prevăzute de legislație și 
trecerea pe ordinea de zi într-o ședință viitoare. 

D-na contabil menționează faptul că în consiliul local se prezintă un proiect, care 
poate suferi modificări în cazul în care nu sunteți de acord cu anumite sume, iar în 
momentul în care devine hotărâre, Administrația Finanțele Publice au pus la dispoziția 
instituțiilor publice un program informatic, care preia sumele aprobate prin hotărârea 
de consiliul local. 

Dl. Cucu Paul Daniel transmite live pe facebook, menționând că este normal ca 
ședințele de consiliu local să fie înregistrate și încărcate pe site-ul instituției, pentru a 
vedea toți cetățenii cum se desfășoară acestea. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 7 voturi pentru și 
două împotrivă a d-lor Cucu Paul Daniel și Neagu Florin Vasile, hotărârea a fost 
adoptată.  

 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții 
publice și a Programului anual de achiziții publice la nivelul comunei 
Dulcești, județul Neamț pentru anul 2022 

 
Dl. Neagu Florin Vasile precizează că documentul trebuia realizat în ultimul 

trimestru al anului 2021, însă este un document foarte bine întocmit, ar trebui studiat 
de factorii de conducere din primărie, întru-cât sunt creionate foarte bine toate 
prevederile legislative privind cheltuirea banului public. 

Documentul anexat, PAAP (Programul Anual al Achizițiilor Publice) nu este 
întocmit în totalitate conform standardului legal, nu este structurat pe articole bugetare 
și nu sunt stabilite cu exactitate toate datele în concordanță cu proiectul de buget. 

Anexă la acest document PAAP este obligatoriu să se întocmească și PAAD (Planul 
Anual al Achizițiilor Directe). 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 7 voturi pentru și 
două împotrivă a d-lor Cucu Paul Daniel și Neagul Florin Vasile, hotărârea a fost 
adoptată.  

 
4. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru perioada următoare 
 

Dl. Ghiță Radu Eusebiu îl propune pe dl. Michiu Mihai ca și președinte pentru 
perioada următoare, propunere votată în unanimitate de d-nii consilieri prezenți. 
 

La punctul II Diverse dl. Rusu Vasile ridică problema drumurilor din satul Cîrlig, 
dl. primar precizând că este depus proiect pentru asfaltare din 2019, iar după ce se 
finalizează acest proiect, o să întocmim un alt proiect. 

Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI       
  Merfea Constantin Bogdan                            Adobritei Mioara-Cristina 
 


