
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI DULCEŞTI 

 
PROCES-VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  ORDINARE  
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DULCEŞTI 

DIN DATA DE 12.04.2022 
 
 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.64 din 
01.04.2022 şi a avut loc online pe platforma meet.google.com, cât și cu prezența fizică a d-lor 
consilieri, la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând cu orele 1400. La 
ședință participă d-na contabil Elena Begu și d-l primar Gheorghe Nahoi. 
              Potrivit art.27 alin.(1) din H.C.L. nr. 23 din 19.04.2021 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Dulcești, jud. 
Neamț. Şedinţele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfăşura cu participarea fizică 
a consilierilor sau în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, comunicate 
în documentul de convocare.  
 Președintele de ședință dl. Michiu Mihai dă citire Dispoziției primarului comunei 
Dulcești nr. 64/2022 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință ordinară.  

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâre: 
1.  Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Dulcești, jud. Neamț 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului 

de venituri și cheltuieli al comunei Dulcești la data de 31 martie 2022, 
proiecte inițiate de dl. primar Gheorghe Nahoi. 

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

Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal al ședinței ordinare anterioare 
din data de 10.03.2022, conținutul acestuia fiind votat în unanimitate de d-nii consilieri. 

 
I. Proiecte de hotărâre 

 
1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea cererii de finanțare, a indicatorilor 

tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de învestiții: 
”EXTINDERE/ÎNFIINȚARE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ÎN 
SAT CORHANA, COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” în vederea finanțării 
din surse legal constituite, prin Programul Național de Investiții “Anghel 
Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene 
nerambursabile 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de d-nii consilieri.  
 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Dulcești, județul Neamț 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 
 Dl. Cucu Paul Daniel precizează că nu s-a făcut nici un demers referitor la ocuparea 
prin concurs a postului de bibliotecar.  

Dl. primar menționează că avem o persoană care se ocupă de bibliotecă, având astfel 
situația persoanelor care au împrumutat cărți în perioada noiembrie 2021- martie 2022 și că 
dorim să reparăm sau să mutăm biblioteca la Școala Gimnazială comuna Dulcești. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi pentru și două împotrivă a d-lor 
Neagu Florin Vasile și Cucu Paul Daniel, hotărârea a fost adoptată.  

 
 



3. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din 
funcțiune, aparținând patrimoniului privat al comunei Dulcești, județul Neamț 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de d-nii consilieri.  
 

4. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat al comunei Dulcești, jud. Neamț 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de d-nii consilieri.  
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Dulcești la data de 31 martie 2022 
 

D-na contabil Elena Begu prezintă Raportul de specialitate nr. 2372 din 11.04.2022 
privind execuția bugetului local la data de 31.03.2022. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de d-nii consilieri.  
 
II. Diverse 

 
 Dl. Neagu Florin Vasile, în calitatea sa de reprezentant al Consiliului Local Dulcești, a 
participat la ședințele Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale Dulcești, unde s-au 
discutat mai multe aspecte și anume: înființarea unui laborator de informatică, împrejmuirea 
terenului de sport și faptul că în pauze copiii merg la magazin de unde cumpără cafea și țigări 

Dl. primar a discutat cu d-na director propunând o campanie de strângere a 
gunoaielor selectiv.  
 Dl. Neagu Florin Vasile face referire la art. 155 alin.  (3) lit. a și alin.(4), lit.c), care 
prevăd că: 

”În exercitarea atribuţiilor primarul:  
- prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe 
pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii  

- prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile 
legii” 
 
Dl. Cucu Paul Daniel precizează că suntem în perioada de primăvară, și au început 

campaniile de curățenie, punctând pe zona din jurul cimitirelor, drumurilor, a grădinilor 
lăsate de izbeliște, existând o hotărâre în acest sens privind aprobarea Programului de măsuri 
ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a comunei Dulcești, jud. 
Neamț, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici 
și cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Dulceşti, județul Neamț și respectarea 
condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. 
 

Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI       
  Michiu Mihai                                     Adobritei Mioara-Cristina 
 
 


