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 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.97 din 
14.07.2021 şi a avut loc la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând 
cu orele 1400. La ședință participă dl. primar Gheorghe Nahoi și d-na contabil Elena 
Begu.  
            Mai sunt prezenți la ședință d-nii Dănuț Iosub și Paul Țipoș cetățeni ai comunei 
Dulcești, jud. Neamț. 
 Președintele de ședință dl. Paul Daniel Cucu dă citire Dispoziției primarului 
comunei Dulcești nr. 97/2021 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință 
ordinară. 
 
 Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Dulcești, județul 
Neamț pe anul 2021 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri 

și cheltuieli al comunei Dulcești la data de 30 iunie 2021 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor investiții în comuna Dulcești, județul 

Neamț 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de 
”Cetățean de onoare al comunei Dulcești, județul Neamț” 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării terenului proprietate publică a 
comunei Dulcești 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

           Se propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
ocupării terenului proprietate publică a comunei Dulcești. 

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

Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, dl. 
Neagu Florin Vasile având de facut o obiecțiune referitoare la proiectul de hotărâre 
privind prelungirea prin Act adițional a duratei de valabilitate a Contractului de 
concesiune nr.846 din 12.03.2010 încheiat între Consiliul Local al comunei Dulcești și 
S.C. P.E. CÂRLIG S.R.L. și anume: ”Contractul de concesiune cu S.C. P.E. Cârlig S.R.L. 
face obiectul anulării și nu a prelungirii, încât nu sunt condiții de derulare a 
contractului”. 

 
 
 
 
 
 



1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Dulcești, 
județul Neamț pe anul 2021 
 

Dl. Paul Daniel Cucu întreabă de ce a fost retrasă suma de 75.000 lei de la 
cap. Învățământ și care va fi folosită pentru proiectul Sistem de supraveghere 
video comuna Dulcești? 

Mai precizează că avizul comisiei de buget finanțe este negativ la acest 
proiect, având în vedere refuzul d-lui primar de a pune la dispoziție documentația 
privind proiectul de buget (documentația prin care s-au luat banii pentru 
proiectul mai sus menționat, oferte, deviz estimativ, care nu sunt la dosarul de 
ședință). 

Dl. Paul Daniel Cucu mai spune că acest aviz este consultativ și întreabă d-
nii consilieri care este părerea dumnealor referitoare la proiectul de hotărâre 
privind rectificarea  bugetului comunei Dulcești.  
 
Dl. Șerban Ioan – este de acord cu proiectul în forma prezentată 
Dl. Chitaru Valeriu – consideră că dl. Primar este cel mai în măsură să răsundă la 
aceste întrebări, având în vedere că este inițiatorul acestui proiect. 
Dl. Pascaru Vasile este complet de acord cu cele precizate de dl. Chitaru Valeriu. 
D-na Benescu Corina Ionela – este de acord cu proiectul în forma inițiată 
Dl. Michiu Mihai – de acord 
Dl. Ghiță Radu Eusebiu – de acord 
Dl. Rusu Vasile -  se abține 
Dl. Blaj Petronel – este de acord 
Dl. Mitrea Vasile consideră că sumele alocate sunt exagerate. 
 
         D-na contabil Elena Begu explică ce înseamnă contract de finanțare, că sunt 
cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, că la acest moment primăria nu a 
încheiat nici un contract de execuție, că este necesar să asigurăm sumele în buget 
să putem achita toate cheltuielile și apoi pe baza documentelor justificative, AFIR 
–ul să vireaze sumele în cont. Dacă nu avem banii în buget, nu putem încheia 
contracte de execuție. 
 
Dl. Neagu Florin Vasile precizează că trebuie să existe o estimare.  
 

D-na contabil menționează că estimarea este făcută de AFIR. Devizul care 
a fost anexat la proiectul de rectificare este anexă la Contractul de finanțare, cu 
semnătura și ștampila AFIR-ului. 

Dl. Cucu Paul Daniel spune că aceste estimări se fac pe baza unor oferte, și 
doreste să stie dacă s-au solicitat oferte. 

D-na contabil precizează că nu s-au solicitat aceste oferte, pentru că 
primăria nu are nici bani în buget și că nu putem depăși cu nici un leu sumele 
precizate în deviz. Dacă nu se respectă întocmai devizul, se imputa sumele. 

Dl. Neagu Florin Vasile precizează că sistemul de supraveghere este 
necesar și îl susține, iar în comisie s-au cerut lămuriri referitoare la felul în care s-
au calculat sumele și ce sistem de supraveghere se va instala. 

Dl. Chitaru Valeriu menționează că acest proiect este exact ca cel de 
iluminat public, s-a plătit înainte totul, iar apoi AFIR-ul a decontat toate 
cheltuielile. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 8 voturi “pentru”, două împotrivă a d-
lor Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile și 1 abținere a d-lor și Mitrea Vasile hotărârea 
a fost adoptată. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dulcești la data de 30 
iunie 2021 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 10 voturi „pentru” și 1 abținere a d-lui 

Neagu Florin Vasile hotărârea a fost adoptată. 



 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor investiții în comuna 

Dulcești, județul Neamț 
 

Dl. Cucu Paul Daniel : proiectul a fost discutat în comisia de buget finanțe, 
fiind votat cu 3 voturi pentru și două împotrivă, membrii comisiei considerând că 
nu este necesară și oportună achiziția unei sărărițe din moment ce în luna martie 
2021 a fost achiziționată o sărăriță cu sumă de 200.000 lei. 

Dl. Ghiță Radu Eusebiu - a votat favorabil în comisie, doar că nu s-a spus 
niciodată că sărărița este separată de camion și că este oportună achiziționarea 
utilajului de tăiat iarbă. 
 Dl. Neagu Florin Vasile – la începutul anului a trecut cu greu proiectul de 
dotare cu sărăriță, iar în SICAP în februarie – martie a fost achiziționată și plătită 
cu 200.000 lei. 
- Dacă se achiziționează utilaj de deszăpezire mai este necesară încheierea de 

contracte de deszăpezire? 
Dl. primar precizează că încheierea acestor contracte nu înlătură 

achiziționarea de utilaje, fiind contracte de rezervă, în caz de necesitate, dacă se 
defectează utilajul, etc.  

Dl. Neagul Florin Vasile întreabă cât a costat deszăpezirea anul trecut. 
D-na contabil – aproximativ 10.000 lei. 
Dl. Chitaru Valeriu - ISU obligă la încheierea din timp a contractelor de 

deszăpezire și transmiterea cantității și tipului de antiderapant achiziționat. 
Dl. primar – este oportun să se cumpere un tambur pentru tăiat iarba atașat 

la buldoexcavator, avem oferte de 23, 27 și 28.000 lei, dar le mai studiem pentru 
că trebuie sa fie compatibile cu buldoexcavatorul. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 9 voturi „pentru” 1 vot ”împotrivă” -  a 
d-lui Neagu Florin Vasile și 1 abținere a d-lui Cucu Paul Daniel hotărârea a fost 
adoptată. 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

titlului de ”Cetățean de onoare al comunei Dulcești, județul Neamț” 
 
Comisia de administrație publică locală, juridică și urbanism a acordat aviz 

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

adoptată. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării terenului proprietate 
publică a comunei Dulcești (Polak Mihail Bogdan). 
 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării terenului proprietate 
publică a comunei Dulcești (Codreanu Doina). 
 

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

 
Capitolul II DIVERSE  
 
Dl. Rusu Vasile – precizează că trebuie făcută urgent balastarea în satul Cîrlig, să 

fie rezolvată problema câinilor fără stăpân și iluminatul public. 
Dl. Chitaru Valeriu – în procesul verbal anterior a fost consemnat faptul că nu a 

fost transportat balastru în Cîrlig, ceea ce este total eronat, că în mandatul d-lui Michiu 
Mihai, nu a fost omisă balastarea niciunei străzi. 



Dl. Țipoș Paul a precizat ca a dorit să participe la ședință din curiozitate, pentru a 
vedea cum se colaborează în noua formulă. 

Dl. Iosub Dănuț a precizat că sistemul de supraveghere video este util și vrea sa 
știe ce beneficii aduce acesta, că pe strada pe care locuiește nu este balastru și că 
modernizarea comunei trebuie să se facă de jos în sus și a înaintat în consiliul local o 
solicitare referitoare categoria străzii pe care locuiește, normele tehnice pe care trebuie 
să le îndeplinească și felul carosabilului. 

Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,        
 Cucu Paul Daniel                 Adobritei Mioara-Cristina 


