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 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.66 din 
12.04.2021 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. 
 Președintele de ședință dl. Valeriu Chitaru dă citire Dispoziției primarului 
comunei Dulcești nr. 66/2021 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință 
ordinară. 
 
 Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:  
 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Dulcești, 

județul Neamț pentru anul 2021 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului Local al comunei Dulcești, județul Neamț  
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 
 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției „MODERNIZARE SISTEM DE 
ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ„ 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 

 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și 

ocuparea definitivă a domeniului public, în vederea realizării proiectului 
„EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ȘI ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA 
DULCEȘTI, SAT DULCEȘTI, STR. TRANDAFIRILOR,  JUDEȚUL NEAMȚ„ 
Inițiator – primar Gheorghe Nahoi 

 
 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea 

HCL nr. 56 din 30.12.2019 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 
 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind 

indexarea, la nivelul comunei Dulcești, jud. Neamț a impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6% - inițiator – primar 
Gheorghe Nahoi 

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

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

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei 

Dulcești, județul Neamț pentru anul 2021 
 
D-na Elena Begu dă citire Referatului de specialitate nr. 2203 din 12.04.2021, 

precizând că de la Consiliul Județean Neamț nu a alocată nicio sumă, iar Agenția 
Județeană a Finanțelor Publice Neamț a repartizat în anul 2021 mai puțin cu 165.000 lei 
față de anul 2020. 



A mai menționat d-na contabil că a fost retrasă suma de 10.000 lei de la cap. 56 – 
Transferuri cu caracter general (persoane cu handicap instituționalizate) fiind 
suplimentată valoarea de la cap. 70 – Servicii de dezvoltare publică, pentru cheltuieli de 
consultanță pentru obiectivul de investiții Sistem de alimentare cu apă în comuna 
Dulcești. 

Referitor la alocarea unor sume cultelor, dl. primar precizează că nici un 
reprezentant al acestora nu a făcut solicitare și că pentru sumele alocate anul trecut 
Parohiei Corhana, încă nu au fost justificate sumele primite. 

Dl. Cucu Paul Daniel întreabă care este actul normativ prin care trebuie justificate 
sumele alocate, având în vedere că parohiile au personalitate juridică. 

Avizul acordat de comisia de specialitate a fost favorabil, așa cum este precizat în 
procesul verbal încheiat în cadrul comisiei, înregistrat cu nr. 2419 din 19.04.2021, cu 
mențiunea d-lui Neagu Florin Vasile, că în comisie nu s-a putut desfășura o dezbatere 
efectivă deoarece a fost prezentat un tabel cu cifre, nefiind însoțit de anexe obligatorii 
(note cu indicatori de calcul și fundamentare) pentru fiecare articol bugetar în parte. 

Dl. Neagu Florin Vasile face referire la cap. 20.12 – Consultanță și expertiză, d-na 
contabil precizând că toate cheltuielile de consultanță sunt cheltuieli materiale, sumă ce 
se va primi odată cu aprobarea proiectului ”Sistem de supraveghere video comuna 
Dulcești, depus la AFIR. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 7 voturi “pentru” și 4 abțineri a d-lor 
Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile, Mitrea Vasile și Blaj Petronel hotărârea a fost 
adoptată. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Consiliului Local al comunei Dulcești, județul Neamț  
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 10 voturi „pentru” și 1 abținere a d-lui 

Blaj Petronel hotărârea a fost adoptată.  
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției „MODERNIZARE 
SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ„ 

Dl. primar Gheorghe Nahoi precizează faptul că vor fi amplasate 402 lămpi în 
întreaga comună. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 10 voturi „pentru” și 1 abținere a d-lui 
Blaj Petronel hotărârea a fost adoptată.  

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și ocuparea definitivă a domeniului public, în vederea 
realizării proiectului „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ȘI ILUMINAT 
PUBLIC ÎN COMUNA DULCEȘTI, SAT DULCEȘTI, STR. 
TRANDAFIRILOR,  JUDEȚUL NEAMȚ„ 

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

Blaj Petronel hotărârea a fost adoptată.  
 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special și pentru 
modificarea HCL nr. 56 din 30.12.2019 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” un vot împotrivă a d-

lui Blaj Petronel și 3 abțineri a d-lor Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile, și Mitrea 
Vasile hotărârea a fost adoptată. 

 
 
 



6. Proiectul de hotărâre privind indexarea, la nivelul comunei Dulcești, 
jud. Neamț a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu 
rata inflației de 2,6%  

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 7 voturi “pentru” , un vot ”împotrivă” a 

d-lui Blaj Petronel și 3 ”abțineri” a d-lor Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile și Mitrea 
Vasile hotărârea a fost adoptată. 
 

Dl. Cucu Paul Daniel propune inițierea unui proiect de hotărâre privind curățenia 
din fața caselor, gospodarire dar si sancțiuni, având în vedere ca sunt gospodării cu 
multe mizerii, adevărate focare de infecție.  

 
Dl. primar a înmânat d-lui Neagu Florin Vasile dosarul cu toate documentele, în 

copie, referitoare la achizițiie publice solicitate.  
 
Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

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


