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 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.207 din 
21.12.2021 şi a avut loc online și fizic la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul 
Neamţ, începând cu orele 1400. La ședință participă dl. primar Gheorghe Nahoi și 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 (dl. Cucu Paul 
Benescu Corina Ionela), cât și cu prezența fizică. 
 Președintele de ședință dl. Merfea Constantin Bogdan dă citire Dispoziției 
primarului comunei Dulcești nr. 207/2021 privind convocarea Consiliului Local 
Dulcești în ședință ordinară.  
 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE PARC EOLIAN, DRUMURI DE 
ACCES ȘI REȚELE INTERNE pentru beneficiarul S.C. P.E. CÂRLIG S.R.L.  
 

Se supune la vot ordinea de zi, care cuprinde și suplimentarea propusă, fiind 
votată în unanimitate de către domnii consilieri. 

Secretarul general al comunei prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, din 
data de 13.12.2021, conținutul acestora fiind votat în unanimitate de d-nii consilieri. 

 
Dl. Cucu Paul Daniel aduce în discuție branșamentul la energie electrică a unor 

cetățeni, întrebând care este soluția găsită pentru a ajuta aceste persoane, având în 
vedere că nu sunt proprietari pe locuință.  

Dl. primar Gheorghe Nahoi precizează că debranșarea de la iluminatul public s-a 
făcut în urma unui control al EON, iar cetățenii la care se face referire au fost ajutați cu 
documente, atât pentru a-și face act de proprietate pe locuință cât și cu adeverință de rol 
autorizație pentru branșament, sau orice alt document care le-a fost solicitat, pentru 
branșament electric.  

D-na Benescu Corina precizează că începând cu data de 01.04.2022 
branșamentele vor fi gratuite, doar că există o  lungă listă de așteptare. 

Dl. primar : referitor la cazul d-nei Moroșanu Mihaela, menționat în ședința 
anterioară, AJPIS a virat acesteia suma de 5000 lei, pentru branșamentul la energie 
electrică, sumă pe care beneficiarul nu trebuie să o justifice.  

 
 
 



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

  
D-na contabil dă citire Referatului nr.8306 din 21.12.2021. 
Dl. Blaj Petronel întreabă dacă din această sumă vor primi ceva și cultele. 
Dl. primar menționează că a fost alocată de către Consiliul Județean Neamț, 

pentru Biserica Corhana suma de 20.000 lei. 
Dl. Cucu Daniel întreabă despre influențele de 100.000 lei de la cheltuieli 

materiale, d-na contabil precizând că acești bani au fost alocați pentru cadastrarea 
mijloacelor fixe inventariate în domeniul public al comunei Dulcești. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 8 voturi pentru și 
trei abțineri (d-nii Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile 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 31 decembrie 
2021 
 
D-na contabil prezintă detaliat Referatului nr.8290 din 28.12.2021. 
Dl. Blaj întreabă cât la % din populație și-a plătit taxele și impozitele pentru anul 
2021. 
Dl. primar a precizat faptul că au fost transmise somații și titluri executorii 
persoanelor rău platnice și că reducerea de 10% la serviciul de salubrizare nu a 
fost nici un câștig, ci din contră nu a atras populația pentru a plăti în perioada 
ianuarie – martie cu reducerea aferentă. A plătit în anul 2021 același segment de 
populație ca și în anul 2020. 
 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 8 voturi pentru și 
teri abțineri (d-nii Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile și Mitrea Vasile), hotărârea a 
fost adoptată.  

 
3. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2022 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

Se precizează că singurele modificări aduse sunt majorarea taxelor și impozitelor 
cu coeficientul de inflație și majorarea taxei pentru salubrizare cu 1 leu la persoanele 
fizice și cu 2 lei la persoanele juridice, fără acordarea reducerii de 10%. 

Dl primar menționează că din bugetul local se subvenționează serviciile se 
salubrizare cu sume foarte mari. 

Dl. Chitaru Valeriu precizează că se măresc taxele și impozitele locale în raport de 
inflație, iar referitor la taxa pentru salubrizare trebuie să se voteze dacă se merge pe 
aceeași formulă ca anul trecut sau să se majoreze așa cum a fost propusă în proiectul de 
hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 6 voturi pentru, 3 abțineri (d-nii Rusu 
Vasile, Blaj Petronel și Mitrea Vasile) și 2 voturi împotrivă (d-nii Cucu Paul Daniel și 
Neagu Florin Vasile) hotărârea a fost adoptată.  

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de aprovizionare a 

populației cu produse alimentare și nealimentare raționalizate în caz 
de mobilizare 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi hotărârea a fost 

adoptată.  
 

5. Proiect privind aprobarea Planului  anual de acțiuni pentru 
repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social pentru 
anul 2022 
 



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

 
6. Proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE 

PARC EOLIAN, DRUMURI DE ACCES ȘI REȚELE INTERNE pentru 
beneficiarul S.C. P.E. CÂRLIG S.R.L.  
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 
Se propune introducerea unui nou alineat care prevede că ”Planul urbanistic 

zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile 
Planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are 
o valabilitate de 5 ani de la data aprobării.” 

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

 
La punctul II Diverse se supune atenției cererea nr. 7641 din 24.11.2021 a unui 

grup de cetățeni, care doresc să fie inclus în inventarul domeniului public al comunei 
Dulcești, terenul având categoria de folosință drum, proprietatea acestora, în vederea 
extinderii iluminatului public, a modernizării drumului și a altor facilități. Această 
cerere a fost avizată favorabil. 

Dl. Rusu Vasile menționează că în februarie d-na Rusu Maria a făcut o solicitare la 
care nu a primit un raspuns oficial. 

Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI       
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