
ROMÂNIA 
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PROCES-VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE  
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 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.77 din 
24.05.2021 şi a avut loc la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând 
cu orele 1400. La ședință participă d-na contabil Begu Elena și dl. primar Nahoi 
Gheorghe. 
 Președintele de ședință dl. Chitaru Valeriu dă citire Dispoziției primarului 
comunei Dulcești nr. 77/2021 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință 
ordinară. 
 
 Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Comunei Dulceşti la data de 31 martie 2021 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea prin completare a H.C.L. nr. 1 din 

06.01.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează 
îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a comunei Dulcești, jud. 
Neamț, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, 
agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Dulceşti, 
județul Neamț și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea 
sancțiunilor 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 10 din 22.02.2021 
privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele şi 
utilajul ce fac parte din parcul auto al comunei Dulceşti, judeţul Neamţ pentru 
anul 2021 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 

 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al 

aparatului de specilitate al primarului comunei Dulcești, jud. Neamț  
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care 
se înaintează spre adoptare Consiliului Local Dulcești, jud. Neamț  
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 

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

HCL 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 
 

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



Se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre pentru 
modificarea H.C.L. nr. 19/13.03.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru 
satele Dulceşti, Corhana, Cîrlig, Roşiori, Briţcani şi Poiana, aflate în componenţa 
comunei Dulceşti, judetul Neamţ, inițiat de dl. primar Nahoi Gheorghe. 

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

Secretarul general al comunei dă citire proceselor verbale ale ședințelor 
consiliului local din 19.04.2021 și 21.05.2021, conținutul acestora fiind votate în 
unanimitate de către domnii consilieri. 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului 

de venituri şi cheltuieli al Comunei Dulceşti la data de 31 martie 2021 
Dl. Neagu Florin Vasile a întrebat de ce s-a întârziat cu prezentarea în consiliul 

local al contului de execuție și a mai precizat că la o ședință anterioară s-a solicitat 
prezentarea detaliată cu ce s-a cheltuit și ce s-a încasat în aceste 3 luni. 

Dl. Cucu Paul Daniel a menționat faptul că trebuiau prezentate cheltuielile și 
plățile pe fiecare contract în parte, pe materiale, achiziții, bonuri motorină, etc. 

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

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea prin completare a H.C.L. nr. 1 

din 06.01.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2021 
 

Dl. Cucu Paul Daniel propune ca taxa pentru închirierea autoutilitarei din dotarea 
comunei să fie în cuantum de 100 lei/oră, nu 100 lei/cursă, cum era propusă inițial. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri.  

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri ce 

vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a 
comunei Dulcești, jud. Neamț, a obligațiilor și responsabilităților care 
revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru 
buna gospodărire a comunei Dulceşti, județul Neamț și respectarea 
condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor 

 
Dl. primar Nahoi Gheorghe precizează că a propus avertisment și amendă atât 

pentru persoane fizice cât și juridice, dar că nu este în intenția noastră să aplicăm 
sancțiuni. 

Dl. Ghiță Radu Eusebiu menționează faptul că sancțiunile sunt pentru persoane 
fizice și juridice, dar pentru UAT?  
 Dl. Cucu Paul Daniel propune externalizarea serviciului de cosire a buruienilor de 
la marginea drumurilor comunale. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 10 voturi “pentru” și o abținere” a d-lui 
Ghiță Radu Eusebiu hotărârea a fost adoptată. 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 10 din 
22.02.2021 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli 
pentru autoturismele şi utilajul ce fac parte din parcul auto al 
comunei Dulceşti, judeţul Neamţ pentru anul 2021 

 
Dl. Neagu Florin Vasile a menționat faptul că majorarea consumului la Dacia 

Duster trebuia fundamentată. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 9 voturi “pentru”, 1 „împotrivă” a d-lui 

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



5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de 
funcții al aparatului de specilitate al primarului comunei Dulcești, jud. 
Neamț  
Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri.  
 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului propriu privind 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia 
proiectelor de hotărâri care se înaintează spre adoptare Consiliului 
Local Dulcești, jud. Neamț 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri.  

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

modificarea HCL 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 fiind votat cu 11 voturi ”împotrivă” de către 
domnii consilieri.  
 

8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a 
Consiliului Local Dulcești pentru perioada următoare 
 
Dl. Ghiță Radu Eusebiu îl propune ca președinte de ședință pe dl. Cucu Paul 

Daniel. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri. 
 

9. Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 19/13.03.2017 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru satele Dulceşti, 
Corhana, Cîrlig, Roşiori, Briţcani şi Poiana, aflate în componenţa 
comunei Dulceşti, judetul Neamţ. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri. 
 
Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,        
 Chitaru Valeriu                    Adobritei Mioara-Cristina 


