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 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.85 din 
22.06.2021 şi a avut loc la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând 
cu orele 1400. La ședință participă dl. primar Gheorghe Nahoi. 
 Președintele de ședință dl. Paul Daniel Cucu dă citire Dispoziției primarului 
comunei Dulcești nr. 85/2021 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință 
ordinară. 
 
 Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:  
 

1. Proiect 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. 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 

 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea 

H.C.L. nr. 14 din 21.05.2021 privind atribuirea și încheierea contractului 
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului 
de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor 
de urgență, familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate 
de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte situații deosebite 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 
Se supune la vot ordinea de zi, votată în unanimitate de către domnii consilieri. 
Secretarul general al comunei dă citire procesului verbal al ședinței consiliului 

local din 31.05.2021, conținutul acestuia fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri. 

 
1. Proiect 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. 

Dl. Florin Vasile Neagu a considerat că nu există nici un motiv să fie prelungit 
acest contract, având în vedere că nu sunt documente justificative privind sistarea 
lucrărilor. 

Dl. Radu Eusebiu Ghiță a propus modificarea redevenței după construirea 
parcului eolian. 

Dl. Paul Daniel Cucu a menționat faptul că trebuie prelungită perioada 
contractuală, dar și redevența neputându-se modifica contractul doar din punct de 
vedere a perioadei de valabilitate. 

Dl. Valeriu Chitaru a considerat oportună înregistrarea video a ședințelor de 
consiliu local. 

 
 
 
 
 



Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 7 voturi “pentru”, 3 „împotrivă” a d-lor 
Cucu Paul Daniel, Mitrea Vasile și Neagu Florin Vasile și o abținere a d-lui Chitaru 
Valeriu hotărârea a fost adoptată. 

 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special și pentru 

modificarea H.C.L. nr. 14 din 21.05.2021 privind atribuirea și 
încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 7 voturi “pentru”, 3 „împotrivă” a d-lor 

Cucu Paul Daniel , Mitrea Vasile și Neagu Florin Vasile și o abținere a d-lui Chitaru 
Valeriu hotărârea a fost adoptată. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

ajutoarelor de urgență, familiilor și persoanelor care se află în situații 
de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente 
precum și pentru alte situații deosebite 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 10 voturi “pentru”, și o abținere a d-lui 

Neagu Florin Vasile hotărârea a fost adoptată. 
 

La punctul Diverse dl. Rusu Vasile precizează că din mandatul d-lui Foltea nu a 
mai fost transportat și împrăștiat balastru pe ulițele din satul Cîrlig. 

Dl. primar precizează că au fost transmise adrese către toate instituțiile abilitate, 
în vederea constituirii comisiei și alocarea celor 2000 mc agregate minerale, necesare 
pentru reabilitarea drumurilor. 

D-na Benescu Corina Ionela aduce la cunoștința membrilor consiliului local faptul 
că există o problemă cu stânile din zonă, cu animalele moarte și mirosul pe cate îl emană 
acestea. 

AMENDAMENT  de dl Neagu Florin Dumitru Vasile 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. 

”Contractul de concesiune cu PE Cîrlig face obiectul anulării și nu a prelungirii 
întrucât nu sunt condiții de derulare a contractului. 

Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

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


