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 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.136 din 
13.09.2021 şi a avut loc la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând 
cu orele 1400. La ședință participă d-na Elena Begu, contabilul comunei Dulcești. 
 Președintele de ședință dl. Ghiță Radu Eusebiu dă citire Dispoziției primarului 
comunei Dulcești nr. 136/2021 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință 
ordinară și supune la vot ordinea de zi fiind votată în unanimitate de către domnii 
consilieri. 

Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din 
data de 16.08.2021 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10.09.2021, 
conținutul acestora fiind votate în unanimitate de d-nii consilieri. 

 
PROIECTELE DE HOTĂRÂRI: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei 

Dulcești, jud. Neamț pe anul 2021 

Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 
D-na contabil Elena Begu dă citire referatelor nr. 5908 din 10.09.2021 și 6024 
din 20.09.2021 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 8 voturi „pentru” și 3 abțineri a d-lor 
Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile și Mitrea Vasile hotărârea a fost adoptată.  

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unor investiții în 

comuna Dulcești, jud. Neamț 

Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

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

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de 

preempțiune a suprafeței de 991 mp teren intravilan, identificat cu 
nr. cadastral 51766 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
  

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

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii și valorificarea ”masei 

lemnoase pe picior” provenită din lucrări de igienizare a fondului 
forestier, proprietate publică a comunei Dulcești, jud. Neamț, 
administrată de Ocolul Silvic Roman 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 9 voturi „pentru” și 2 abțineri a d-lor 
Cucu Paul Daniel și Neagu Florin Vasile hotărârea a fost adoptată.  

 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al Comunei Dulcești în Consiliul de Administrație al Școlii 
Gimnaziale, Comuna Dulcești, județul Neamț, pentru anul școlar 
2021-2022 



Inițiator – primar Gheorghe Nahoi  
 
Dl. Ghiță Radu Eusebiu îl propune pe dl. Neagu Florin Vasile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu unanimitate de voturi hotărârea a fost 
adoptată 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării terenului proprietate 
publică a comunei Dulcești de către S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru 
AIONESEI IONELA în vederea executării lucrărilor de construcții 
”Branșament gaze naturale presiune redusă” 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu unanimitate de voturi hotărârea a fost 
adoptată 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării terenului proprietate 
publică a comunei Dulcești de către S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru 
ONIȘORU ELENA în vederea executării lucrărilor de construcții 
”Branșament gaze naturale presiune redusă” 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu unanimitate de voturi hotărârea a fost 
adoptată 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării terenului proprietate 
publică a comunei Dulcești de către S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru 
URSACHE MARILENA CRISTIANA în vederea executării lucrărilor de 
construcții ”Branșament gaze naturale presiune redusă” 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu unanimitate de voturi hotărârea a fost 
adoptată 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării terenului 
proprietatea publică a comunei Dulceşti de către S.C. DELGAZ GRID 
S.A. pentru LUCA MARIA LOREDANA și BÎRSAN MARIUS IULIAN, în 
vederea executării lucrărilor de ”Extindere rețea + 2 branșamente 
gaze naturale presiune redusă” 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu unanimitate de voturi hotărârea a fost 
adoptată 
Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,        
 Ghiță Radu Eusebiu                Adobritei Mioara-Cristina 


