
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI DULCEŞTI 
 

PROCES-VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE  
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DIN DATA DE 22.02.2021 

 
 Şedinţa de consiliu local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.22 din 
15.02.2021 şi a avut loc la sediul Primăriei comunei Dulceşti, judeţul Neamţ, începând 
cu orele 1400. La ședință participă dl. primar Nahoi Gheorghe. 
 Președintele de ședință dl. Blaj Petronel dă citire Dispoziției primarului comunei 
Dulcești nr. 22/2021 privind convocarea Consiliului Local Dulcești în ședință ordinară. 
 
 Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri:  

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unor investiții în comuna 
Dulcești, jud. Neamț 
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al comunei 
Dulcești, județul Neamț în anul 2021 
Initiator – primar Nahoi Gheorghe 

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale a sumei de 5994 lei, 
reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați 
Initiator – primar Nahoi Gheorghe 

4. Proiect de 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) 
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 

5. Proiect de 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 
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 

6. Proiect de hotarâre privind constituirea comisiei de evaluare a activității 
secretarului general al comunei Dulcești, județul Neamț pentru anul 2020  
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri privind activitățile juridice de 
consultanță, asistență și reprezentarea Comunei Dulcești, jud. Neamț în instanță 
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 

8. Proiect de 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 
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 

9. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 19/13.03.2017 privind 
aprobarea Nomenclatorului stradal pentru satele Dulceşti, Corhana, Cîrlig, 
Roşiori, Briţcani şi Poiana, aflate în componenţa comunei Dulceşti, judetul 
Neamţ 
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării terenului proprietatea publică a 
comunei Dulceşti  
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 

11. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 46 din 21.12.2020 privind 
modificarea şi completarea inventarului domeniului public al comunei Dulceşti, 
judeţul Neamţ 

       Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 
12. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 3 din 6.01.2021 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 



Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 
 

13. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local 
Dulcești pentru perioada următoare 
Inițiator – primar Nahoi Gheorghe 
 
Dl. Cucu Paul Daniel a precizat că proiectele repartizate comisiei de buget finanțe 

(nr.1-5), nu au avizul comisiei și că ar trebui retrase de pe ordinea de zi și discutate într-
o ședință viitoare. 

În acest sens, domnii consilieri Cucu Paul Daniel și Neagu Florin Vasile au 
înaintat d-lui primar o adresă, înregistrată cu nr. 1025 din 22.02.2021, prin care se 
aduce la cunoștință faptul că ședința comisiei de buget finanțe, convocată pentru data de 
21.02.2021, ora 1000, nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum și că nu au fost puse la 
dispoziție documentele solicitate (referitoare la toate achizițiile publice din anul 2020, 
proiectul de buget pentru anul 2021, proiectul de PAAP și proiectul de PAAD, execuția 
bugetară) și nici spațiul necesar desfășurării ședinței.  

Mai precizează dl. Cucu Paul Daniel că procesul verbal încheiat de către 
secretarul comisiei de buget finanțe și ceilalți doi membri este lovit de nulitate. 

Dl. Neagu Florin Vasile a considerat că dacă documentele erau puse la dispoziție 
în ședința de comisie, ar fi fost studiate. 
 Se supune la vot ordinea de zi: 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, (d-nii Cucu 
Paul Daniel, Neagu Florin Vasile și Mitrea Vasile). 

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 realizării unor investiții în 

comuna Dulcești, jud. Neamț 
Dl. Neagu Florin Vasile a precizat că nu au fost puse la dispoziție documentele 

solicitate referitoare la toate achizițiile publice din anul 2020, proiectul de buget pentru 
anul 2021, proiectul de PAAP și proiectul de PAAD, execuția bugetară. 

Dl. Ghiță Radu Eusebiu a menționat faptul că în cadrul comisiei de buget finanțe 
s-a propus alocarea unor sume pentru decolmatarea râului Valea Neagra. 

Dl. Blaj Petronel propune să fie alocate sume și pentru decolmatarea râului 
Moldova. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 8 voturi “pentru” și 3 abțineri a d-lor 
Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile și Mitrea Vasile hotărârea a fost adoptată. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar 

al comunei Dulcești, județul Neamț în anul 2021 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 8 voturi „pentru” și 3 abțineri a d-lor 

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

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale a sumei 
de 5994 lei, reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor 
decedați 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 9 voturi pentru și 2 abțineri a d-lor 

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

4. Proiect de 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) 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 9 voturi pentru și 2 abțineri a d-lor 

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



5. Proiect de 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 
 
Dl. Mitrea Vasile a considerat că toate cheltuielile efectuate cu buldoexcavatorul 
au fost mari. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 8 voturi pentru și 3 abțineri a d-lor 
Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile și Mitrea Vasile hotărârea a fost adoptată.  

 
6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a 

activității secretarului general al comunei Dulcești, județul Neamț 
pentru anul 2020 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri. 
 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri privind activitățile 
juridice de consultanță, asistență și reprezentarea Comunei Dulcești, 
jud. Neamț în instanță 

 
Dl. Cucu Paul Daniel a precizat că poate aduce 3 oferte.  
Dl. primar Nahoi Gheorghe a menționat faptul că suma repartizată poate fi de 

25.000 lei/an.  
Dl. Blaj Petronel dorește ca acest contract să fie încheiat pe o perioadă de 1 an. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre: cu 8 voturi pentru și 3 voturi împotrivă a 

d-lor Cucu Paul Daniel, Neagu Florin Vasile și Mitrea Vasile hotărârea a fost adoptată. 
 

8. Proiect de 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 

 
Dl. primar a precizat că extinderea este spre satul Corhana.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri. 
 

9. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 19/13.03.2017 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru satele Dulceşti, 
Corhana, Cîrlig, Roşiori, Briţcani şi Poiana, aflate în componenţa 
comunei Dulceşti, judetul Neamţ 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri. 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării terenului 
proprietatea publică a comunei Dulceşti  

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri. 
 

11. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 46 din 21.12.2020 
privind modificarea şi completarea inventarului domeniului public al 
comunei Dulceşti, judeţul Neamţ 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri. 
 

12. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 3 din 6.01.2021 
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 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri. 
 

13. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a 
Consiliului Local Dulcești pentru perioada următoare  
 
Dl. Șerban Ioan îl propune ca președinte de ședință pe dl. Chitaru Valeriu.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre fiind votat în unanimitate de către domnii 
consilieri. 
Drept care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,        
 Blaj Petronel                 Adobritei Mioara-Cristina 


