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 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.112 din 10.08.2021 
şi a avut loc la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând cu orele 1400. La ședință 
participă dl. primar Nahoi Gheorghe și dl. Iosub  Dănuț. 
 Președintele de ședință dl. Paul Daniel Cucu dă citire Dispoziției primarului comunei 
Dulcești nr. 112/2021 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință ordinară și supune la 
vot ordinea de zi, fiind votată în unanimitate. 

Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, din data de 
21.07.2021, conținutul acestuia fiind votat în unanimitate de d-nii consilieri. 
 
 Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:  

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare a comunei Dulcești, 
jud. Neamț” 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

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 
 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Dulcești 
pentru perioada următoare 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare a 
comunei Dulcești, jud. Neamț” 

Avizul acordat de către comisia de Administrație Publică locală, juridică și urbanism a fost 
favorabil, așa cum este consemnat în procesul verbal nr/5286 din 16.08.2021. 

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

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Dulcești, județul Neamț 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind votat în unanimitate de către d-nii consilieri. 

 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului 

Local Dulcești pentru perioada următoare 
 
Dl. Paul Daniel Cucu îl propune ca președinte de ședință pe dl. Radu Eusebiu Ghiță. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii consilieri. 
 
La punctul II Diverse este analizată cererea d-nei Tanasă Mariea, administrator la S.C. 
Mareliz S.R.L. cu sediul în satul Bozienii de Sus, care solicită închirierea sau concesionarea 
unei suprafețe de teren de aproximativ 100 mp, teren situat între Postul de Poliție Dulcești și 
cabinetul veterinar, cerere avizată favorabil. 
Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
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