
 

 

 

Nr. 

înregis-
trare 

Data Conținutul pe scurt al hotărârii 

1 06.01.2021 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2021 
 

2 06.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni 

pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii 
de ajutor social pentru anul 2021 
 

3 06.01.2021 Hotărâre privind aprobarea amplasării unui 
echipament de telecomunicații de către “Telekom” 
într-un spațiu în suprafață de 16 m.p. din Căminul 
Cultural Corhana, comuna Dulcești, jud.Neamț 
 

4 06.01.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 
bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Dulcești 

la data de 31 decembrie 2020 
 

5 06.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a 
mijloacelor fixe din patrimoniul comunei Dulcești, 
județul Neamț 
 

6 22.02.2021 Hotărâre privind aprobarea realizării unor investiții în 

comuna Dulcești, jud. Neamț 
 

7 22.02.2021 
 

Hotărâre privind aprobarea ulitizării excedentului 
bugetar al comunei Dulcești,județul Neamț în anul 

2021 
 

8 22.02.2021 Hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale a 

sumei de 5994 lei reprezentând amenzi contra-
venționale ale debitorilor decedați 

 

9 22.02.2021 Hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei 
Dulcești, județul Neamț, în Sistemul Național 
Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor 

locale utilizând un card bancar (SNEP) 
 
 



10 22.02.2021 Hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de 
cheltuieli pentru autoturismele și utilajul ce fac parte 
din parcul auto al comunei Dulcești, județul Neamț 

pentru anul 2021 
 

11 22.02.2021 Hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a 
activității secretarului general al comunei Dulcești, 
județul Neamț pentru anul 2020 

 

12 22.02.2021 Hotărâre privind stabilirea de măsuri privind 
activitățile juridice de consultanță, asistență și 
reprezentarea Comunei Dulcești,jud. Neamț, în 
instanță 

 

13 22.02.2021 Hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.19/13.03.2017 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru 
satele Dulcești, Corhana, Cîrlig, Roșiori, Brițcani și 
Poiana, aflate în  componența comunei Dulcești,            
județul Neamț  

 

14 22.02.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- 
economice și ocuparea domeniului public în vederea 
realizării proiectului “Rețea de gaze naturale presiune 
redusă PE+OL”, în comuna Dulcești, județul Neamț 
 

15 22.02.2021 Hotărâre privind aprobarea ocupării terenului 
proprietatea publică a comunei Dulcești  
 

16 22.02.2021 Hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 46 din      
21.12.2020 privind modificarea și completarea 
inventarului domeniului public al comunei Dulcești, 
județul Neamț  

 

17 22.02.2021 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.3 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea 
amplasării unui echipament de telecomunicații de 
către “Telekom” într-un spațiu în suprafață de 16 m.p. 

din Căminul Cultural Corhana 
 

18 22.02.2021 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a 
Consiliului Local Dulcești pentru perioada următoare 

 

19 19.03.2021 Hotărâre privind implementarea proiectului “SISTEM DE 
SUPRAVEGHERE VIDEO COMUNA DULCEȘTI” 
 



20 19.03.2021 Hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului 
de funcții al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dulcești, județul Neamț 

 

21 19.03.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Comunei Dulcești, în Consiliul de Administrație al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ROMAN 

METROPOLITAN” 
 

22 19.04.2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al 
comunei Dulcești, județul Neamț pe anul 2021 

 

23 19.04.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Consiliului Local al 
comunei Dulcești, județul Neamț 

 

24 19.04.2021 Hotărâre privind aprobarea realizării investiției 

“Modernizare sistem de iluminat public în comuna 
Dulcești, județul Neamț” 

 

25 19.04.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice și ocuparea definitivă a terenului 

proprietate publică, în vederea realizării proiectului 
„EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ȘI ILUMINAT 
PUBLIC ÎN COMUNA DULCEȘTI, SAT DULCEȘTI, 
STR. TRANDAFIRILOR, JUDEȚUL NEAMȚ 

 

26 19.04.2021 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 

 

27 19.04.2021 Hotărâre privind indexarea, la nivelul comunei 
Dulcești, jud.Neamț, a impozitelor și taxelor locale 
pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6% 

 

28 21.05.2021 Hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania 
Națională de Investiții „C.N.I.”S.A., a amplasamentelor 

situate în comuna DULCEȘTI, jud. NEAMȚ și 
asigurarea condițiilor în vederea executării 



obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL ÎN COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL 

NEAMȚ” 

 

29 31.05.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 
bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Dulcești 

la data de 31 martie 2021 
 

30  31.05.2021 Hotărâre pentru modificarea prin completare a H.C.L. 
nr.1 din 06.01.2021 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2021 
 

31 31.05.2021 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 Dulcești, județul Neamț și 
respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea 
sancțiunilor 

 

32 31.05.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 10 

din 22.02.2021 privind stabilirea unor normative 
proprii de cheltuieli pentru autoturismele și utilajul ce 
fac parte din parcul auto al comunei Dulcești, județul 
Neamț pentru anul 2021 

 

33 31.05.2021 Hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului 
de funcții al aparatului de specialitate al primarului 
comueni Dulcești, județul Neamț 

 

34 31.05.2021 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului propriu 
privind măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se 
înaintează spre adoptare Consiliului Local Dulcești, 
jud.Neamț 

 

35  31.05.2021 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a 
Consiliului Local Dulcești pentru perioada următoare 

 

36 31.05.2021 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 
19/13.03.2017 privind aprobarea Nomenclatorului 
stradal pentru satele Dulcești, Corhana, Cîrlig, 
Roșiori, Brițcani și Poiana, aflate în componența 
comunei Dulcești, județul Neamț 



 

 


