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 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.49 din 
04.03.2022 şi a avut loc online pe platforma meet.google.com cât și cu prezența fizică a d-lor 
consiglieri, la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând cu orele 1400. La 
ședință participă d-l primar Gheorghe Nahoi. 
              Potrivit art.27 alin.(1) din H.C.L. nr. 23 din 19.04.2021 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Dulcești, jud. 
Neamț. Şedinţele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfăşura cu participarea fizică 
a consilierilor sau în sistem online, prin utilizarea oricăror mijloace electronice, comunicate 
în documentul de convocare.  
 Președintele de ședință dl. Michiu Mihai dă citire Dispoziției primarului comunei 
Dulcești nr. 49/04.03.2022 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință ordinară.  

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind 
transparența decizională în cadrul ședințelor Consiliul Local Dulcești, proiect 
inițiat de d-nii consilieri Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile și Mitrea Vasile. 

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 ordinare anterioare, 
conținutul acestuia fiind votat în unanimitate de d-nii consilieri. 

 
I. Proiecte de hotărâre 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 6 din 10.02.2022 

privind aprobarea bugetului local al comunei Dulcești, județul Neamț pe 
anul 2022 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 9 voturi pentru și două abțineri (a d-lor 

Cucu Paul Daniel și Neagu Florin Vasile ), hotărârea a fost adoptată.  
 

2. Proiect de hotărâre privind trecerea terenurilor proprietate privată cu 
destinația de drum deschis circulației publice, în proprietatea publică a 
comunei Dulcești, județul Neamț 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 10 voturi pentru și unul împotrivă a d-lui 

Neagu Florin Vasile, hotărârea a fost adoptată.  
 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea accesului S.C. P.E. CÂRLIG S.R.L., 
pentru efectuarea lucrărilor de subversare a cablurilor de conexiuni în 
zona drumului comunal DC 415, pentru realizarea proiectului 
”RACORDAREA LA SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL A CENTRALEI 
ELECTRICE EOLIENE CÂRLIG, COM. DULCEȘTI, JUD. NEAMȚ” 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 

  
 Dl. primar precizează că S.C. P.E. Cârlig S.R.L. va moderniza toate drumurile care vor 
fi folosite pentru transportul utilajelor, acces la stația de transformare, interconectarea 
centralei electrice cu stația de transformare prin linie electrică subterană de medie tensiune 
amplasată în zona drumurilor. 
            Dl. Merfea C-tin Bogdan nu mai este online.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 8 voturi pentru, o abținere a d-lui Cucu 
Paul Daniel și un vot împotrivă a d-lui Neagu Florin Vasile, hotărârea a fost adoptată.  



 
 

4. Proiect de hotărâre privind transparența decizională în cadrul ședințelor 
Consiliul Local Dulcești 
Inițiatori d-nii consilieri Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile și Mitrea Vasile  

 
Dl. Cucu Paul Daniel a menționat faptul că au inițiat acest proiect de hotărâre în 

vederea transparenței ședințelor Consiliului local, atât pentru redactarea procesele verbale 
cât și pentru a vedea locuitorii comunei Dulcești ce se întâmplă în cadrul ședințelor. În acest 
sens a studiat și câteva oferte, care nu au costuri foarte mari. 

Dl. primar a precizat că au fost montate camere de supraveghere în cadrul investiției 
”MODERNIZARE REȚEA CALCULATOARE, INTERNET, VPN” având ca scop, 
înregistrarea  activităților care se vor ține în sala de ședințe, respectiv ședințele Consiliului 
Local, activități specifice sărbătorilor (colinde, urături, scenete puse în rol de elevii 
comunității noastre și nu numai).  

A mai menționat dl. primar că sistemul de supraveghere este de foarte bună calitate, 
putând înregistra 4K, totodată fiind posibilă prezentarea ședințelor și activităților live, fără 
nici un cost suplimentar. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind 3 voturi pentru, a d-lor Cucu Paul 
Daniel, Neagu Florin Vasile și Mitrea Vasile și 7 abțineri, nu a fost adoptată hotărârea. 

 
II. Diverse 
Dl. Ghiță Radu Eusebiu propune betonarea aleei din jurul Capelei din satul Dulcești, 

unde se adună noroi, dl. Rusu Vasile precizând că aceeși problemă e și la celelalte cimitire din 
comună.  

Dl. Michiu Mihai consideră că ar trebui împărțite sume la toate parohiile din comuna. 
 

Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI       
  Michiu Mihai                                     Adobritei Mioara-Cristina 
 
 


