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 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.192 din 
08.12.2021 şi a avut loc atât online și fizic la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul 
Neamţ, începând cu orele 1400. La ședință participă d-na contabil Elena Begu. 
 Potrivit art.12 alin.(4) din H.G. nr. 1.130 din 22 octombrie 2021 pentru 
modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021  privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 
2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:  

”Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice 
centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este 
permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru 
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă 
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în 
perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul 
SARS-CoV-2.” 
 Ședința s-a desfășurat atât online pe platforma meet.google.com (d-nii Blaj 
Petronel, Chitaru Valeriu, Cucu Paul Daniel, Mitrea Vasile, Rusu Vasile, Neagu Florin 
Vasile și d-na Benescu Corina Ionela), cât și cu prezența fizică a d-lor Ghiță Radu 
Eusebiu, Merfea C-tin Bogdan, Michiu Mihai, Pascaru Vasile și Șerban Ioan. 
 Președintele de ședință dl. Merfea Constantin Bogdan dă citire Dispoziției 
primarului comunei Dulcești nr. 192/2021 privind convocarea Consiliului Local Dulcești 
în ședință extraordinară.  

Se supune la vot ordinea de zi, fiind votată în unanimitate de către domnii 
consilieri. 

Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal al ședinței ordinare 
anterioare, din data de 17.11.2021, conținutul acestora fiind votat în unanimitate de d-nii 
consilieri. 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Dulcești, 

județul Neamț pe anul 2021 

Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
  

D-na contabil dă citire Referatului nr.7912 din 08.12.2021, iar președintele de 
ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi pentru și două abțineri a d-lor 
Rusu Vasile și Blaj Petronel, hotărârea a fost adoptată.  
 

2. Proiect de hotărâre privind privind acordarea avizului consultativ la 
proiectul reţelei de şcolarizare al Şcolii Gimnaziale Dulceşti în anul 
şcolar 2022 – 2023 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi hotărârea a fost 

adoptată.  
 

3. Proiect de hotărâre privind participarea comunei Dulcești, jud. 
Neamț la programul privind creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public cu investiția: ”Modernizarea 
sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a 



infrastructurii de iluminat public în comuna Dulcești, din județul 
Neamț” 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi hotărârea a fost 
adoptată.  

 
4. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea realizării 

obiectivului de investiții: ”Modernizarea sistemului de iluminat 
public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat public în comuna Dulcești, din județul Neamț” 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 

  
Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi hotărârea a fost 

adoptată.  
 
Dl. Cucu Paul Daniel ridică problema persoanelor deconectate de la rețeaua de 

iluminat public, și că dacă din punct de vedere social există posibilitatea de a fi 
racordați. 

Dl. Neagu Florin Vasile a solicitat lista cu persoanele beneficiare de ajutor social. 
Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

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


