ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DULCEŞTI
PROCES-VERBAL
AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DULCEŞTI
DIN DATA DE 19.03.2021
Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.48 din
16.03.2021 şi a avut loc la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând
cu orele 1200. La ședință participă dl. primar Nahoi Gheorghe.
Președintele de ședință dl. Blaj Petronel dă citire Dispoziției primarului comunei
Dulcești nr. 48/2021 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință ordinară.
Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri inițiate de
primarul comunei Dulcești, dl. Nahoi Gheorghe :
1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “SISTEM DE
SUPRAVEGHERE VIDEO COMUNA DULCEȘTI”
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al
Comunei Dulceşti, județul Neamț
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Dulcești în
Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ROMAN
METROPOLITAN”
Se supune la vot ordinea de zi fiind aprobată în unanimitate de domnii consilieri.
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 implementarea proiectului “SISTEM DE
SUPRAVEGHERE VIDEO COMUNA DULCEȘTI”
Dl. Neagu Florin Vasile a precizat că realizarea sistemului de supraveghere se
bazează pe presupunerea că se va obține finanțare de la A.F.I.R., prin urmare nu se
poate pune problema cuprinderii sumelor necesare în buget și P.A.A.P. pe anul 2021.
Angajarea unor cheltuieli privind Studiul de fezabilitate pe această temă este
inoportun și nu trebuiau efectuate, mai ales că este o sumă mai mare decât ofertele de
pe piață.
Din documentația depusă reiese că urmează să se folosească infrastructura
furnizorului de internet din comună, infrastructură care nu este dezvoltată până la
fiecare locație nominalizată și dacă aceasta ar urma să se folosească ar presupune alte
costuri de utilizare fluxuri de date.
Dl. Michiu Mihai menționează faptul că dacă nu există Studiu de fezabilitate,
proiectul nu poate fi depus pentru finanțare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi a fost adoptată
hotărârea privind implementarea proiectului ”Sistem de supraveghere video comuna
Dulcești”.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de
funcţii al Comunei Dulceşti, județul Neamț
D-nii Cucu Paul Daniel și Ghiță Radu Eusebiu propun transformarea postului de
consilier personal al primarului, în muncitor, care să fie ulterior scos la concurs.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială :
- Voturi ”pentru” – d-nii Michiu Mihai, Merfea C-tin Bogdan, Șerban Ioan și
Pascaru Vasile
- Voturi ”împotrivă” – d-nii Neagu Florin Vasile, Cucu Paul Daniel, Mitrea
Vasile, Blaj Petronel, Ghiță Radu Eusebiu și Chitaru Valeriu

-

”Abțineri” – dl. Rusu Vasile

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de d-nii consilieri Cucu
Paul Daniel și Ghiță Radu Eusebiu:
- Voturi ”pentru” - d-nii Neagu Florin Vasile, Cucu Paul Daniel, Mitrea Vasile,
Blaj Petronel, Ghiță Radu Eusebiu și Chitaru Valeriu
- Voturi ”împotrivă” – d-nii Michiu Mihai, Merfea C-tin Bogdan, Șerban Ioan și
Pascaru Vasile
- ”Abțineri” – dl. Rusu Vasile
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei
Dulcești în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară “ROMAN METROPOLITAN”
Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi a fost adoptată
hotărârea privind desemnarea reprezentantului Comunei Dulcești în Consiliul de
Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ROMAN METROPOLITAN”
La punctul ”Diverse” dl. Neagu Florin Vasile precizează faptul că în ședința din
data de 06.01.2021 s-a hotărât ca să se prezinte, la fiecare ședință a Consiliului Local,
situația detaliată a veniturilor și cheltuielilor pentru luna anterioară. Nu se prezintă
această situație nici în luna martie.
Dl. Neagu Florin Vasile dorește să se prezinte care a fost oportunitatea și
necesitatea achiziției sărăriței. Se are în vedere să se facă deszăpezirea cu forțe proprii?
Dl. primar Nahoi Gheorghe a invitat pe dl. consilier ”să iasă pe străzi” să vadă
exact oportunitatea și necesitatea acestei achiziții.
Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Chitaru Valeriu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Adobritei Mioara-Cristina

