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 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei 
Dulcești nr.14 din 25.01.2022 şi a avut loc în data de 31.01.2022 la sediul Primăriei 
comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând cu orele 1400. La ședință participă dl. primar 
Gheorghe Nahoi.  
 Președintele de ședință dl. Merfea Constantin Bogdan dă citire Dispoziției 
primarului comunei Dulcești nr. 14/2022 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în 
ședință ordinară.  

Se supune la vot ordinea de zi, 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. 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 
comunei Dulcești, județul Neamț -2021 - 2027 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

Dl. Neagu Florin Vasile menționează că Strategia de dezvoltare locală este un document 
amplu, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 155 alin. 3 lit.d din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, care prevede că printre atribuțiile pe care le are primarul 
”elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, 
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii 
administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.” 

Dl. Neagu Florin Vasile propune discutarea proiectului de hotărâre după îndeplinirea 
condițiilor menționate și spune că va acționa în consecință în ceea ce priveste hotărârea 
luată, pentru nerespectarea legislației în vigoare. 

Dl. Cucu Paul Daniel întreabă cine a întocmit Strategia de dezvoltare locală?  
Contractul pentru întocmirea Strategiei de dezvoltare locală nr. 3068 a fost încheiat în 

data de 24.05.2021, cu I.I. Cerbu Alin – Claudiu, iar în data de 02.06.2021  a fost semnat 
un Act adițional de prelungire a perioadei contractuale până în data de 22.06.2022. 

Dl. primar menționează că va fi transmisă Strategia de dezvoltare locală în totalitatea ei 
pe email sau pe CD-uri, dar mai pot fi aduse completări. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 6 voturi pentru, 
două abțineri (d-nii Rusu Vasile și Blaj Petronel) și trei voturi împotrivă (d-nii Neagu 
Florin Vasile, Cucu Paul Daniel și Mitrea Vasile) hotărârea a fost adoptată.  

 
2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a 

activității secretarului general al comunei Dulcești, județul Neamț 
pentru anul 2021 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

Propunerea d-lui primar ca membri în comisie din partea Consiliului Local Dulcești 
sunt dl. Michiu Mihai și dl. Merfea Constantin Bogdan. 

Dl. Ghiță Radu Eusebiu îi propune ca membri în comisie din partea Consiliului Local 
Dulcești pe domnii Pascaru Vasile și Șerban Ioan. 

Dl. Neagu Florin Vasile îi propune pe domnii Chitaru Valeriu și Mitrea Vasile. 
Se supune la vot propunerea d-lui primar și cu 7 voturi pentru, o abținere (dl. Ghiță 

Radu Eusebiu) și 3 voturi împotrivă (d-nii Neagu Florin Vasile, Cucu Paul Daniel și Mitrea 
Vasile) hotărârea a fost adoptată.  

 
 



3. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale 
comuna Dulcești, a unor imobile aflate în proprietatea publică a 
comunei Dulcești, jud. Neamț 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

Dl. Neagu Florin Vasile precizează că în contract este specificat faptul că obligația 
Primăriei Dulcești este să predea Școlii Gimnaziale comuna Dulcești, imobilul liber de 
orice sarcini. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 8 voturi pentru, și 
trei voturi împotrivă (d-nii Neagu Florin Vasile, Cucu Paul Daniel și Mitrea Vasile) 
hotărârea a fost adoptată.  

 
4. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Dulcești, jud. Neamț, atestat prin anexa 
nr.2 la H.C.L. nr. 4/31.01.2019 privind aprobarea inventarierii anuale a 
bunurilor din domeniul public și privat al comunei Dulcești, jud. Neamț 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 

 
Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 8 voturi pentru și 

trei voturi împotrivă (d-nii Neagu Florin Vasile, Cucu Paul Daniel și Mitrea Vasile) 
hotărârea a fost adoptată.  
 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de acces, teren 
proprietate publică a comunei Dulcești, jud. Neamț, pentru amplasarea 
unor instalații electrice pentru lucrarea: ”EXTINDERE REȚEA 
ELECTRICĂ, LOCALITATEA DULCEȘTI, STR. TRANDAFIRILOR, JUD. 
NEAMȚ” 
Inițiator – primar – Gheorghe Nahoi 
 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și cu 8 voturi pentru, și 
trei voturi împotrivă (d-nii Neagu Florin Vasile, Cucu Paul Daniel și Mitrea Vasile) 
hotărârea a fost adoptată.  

 
6. Prezentarea Raportului de audit financiar nr. 6853 din 22.10.2021 și a 

Deciziei nr. 34/30.12.2021 a Curții de conturi a României, Camera de 
conturi Neamț 
 

Dl. Cucu Paul Daniel dorește să fie menționat în procesul verbal faptul că Raportul 
nr. 6853  din 22.10.2021 și Decizia nr. 34/30.12.2021 nu au fost aduse la cunoștința 
Consiliului Local în termenul de 10 zile prevăzut de auditorii de la Curtea de Conturi. 

In raportul Curții de Conturi se precizează de datorii necurente din perioada 2018-
2019-2020. 

D-na contabil Elena Begu explică faptul că datoriile necurente sunt sume ce urmează 
a fi plătite pentru o perioadă mai mare de 1 an, aflate în balanță, garanții la contractele de 
concesiune. 

Dl. Cucu Paul Daniel întreabă de ce datornicii nu au fost executați silit?  
D-na contabil Elena Begu spune că sunt mai multe etape de parcurs pentru 

executarea silită a unei persoane fizice și/sau juridice, trebuind să fie o hotărâre 
judecătorească, cu înștiințări de plată, somații și notificări dosarele noastre sunt pline. 
Din lista de rămășițe fac parte toate taxele și impozitele, care includ și amenzile.          
 
Secretarul general al comunei a precizat că sunt dosare pe rolul instanței de transformare a 
amenzilor în ore de muncă în folosul comunității, fiind înregistrate 20 de comunicări ale 
instanței, referitoare la amenzile a doi contribuabili. 

D-na Begu Elena menționează faptul că referitor la impozitul auto este o problemă, 
referitoare la înscrierea în cartea de identitate a mașinii a osiilor, suspensiei automate sau 
pneumatice. 



Proprietarii au mers la Registrul Auto Român și au adus adeverințe, iar dacă 
impozitul a fost calculat eronat, se recalculează și se trimit documentele Curții de Conturi, 
care revine la măsura respectivă. 

Dl. Cucu Paul Daniel a solicitat precizări referitoare la încasarea redevenței pentru 
salubritate, d-na contabil Begu Elena spunând că în urma măsurii a fost trimisă la ADI 
ECONEAMȚ o adresă pentru a fi specificată exact suma care revine comunei Dulcești, pe 
care urmează să o recuperăm de la S.C. Rossal S.R.L. 

Dl. Neagu Florin Vasile a solicitat să nu mai fie împrăștiat sort pe zonele asfaltate, 
deoarece mașinile derapează. 

Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI       
  Merfea Constantin Bogdan                            Adobritei Mioara-Cristina 
 


