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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com; telefon/fax: 0231539530 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 29.06.2021, în şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 
 

 

Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr. 63 din 24.06.2021. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 10 consilieri din 11 convocaţi telefonic. Materialele 

înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali pe suport hârtie 

și/sau în format electronic, la sediul primăriei. Lipsește domnul consilier Huțanu Ionuț.  

Ordinea de zi și proiectele de hotărâre sunt supuse la vot deschis.  

 

Dl. Damian Florin, președinte de ședință, prezintă proiectul ordinii de zi, după cum 

urmează: 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 28.05.2021 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 

IULIE – SEPTEMBRIE 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere a 

suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Nicșeni 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului definitiv, sub formă de donație, 

a colecției bibliotecii publice Nicșeni către biblioteca școlară din cadrul Școlii Gimnaziale 

„Mihai Constantineanu” Dorobanți 

5. Diverse 

 

Se supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu un număr de 10 voturi din 10 

consilieri prezenți.  

Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 28.05.2021 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi, care se adoptă cu un 

număr de 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 

IULIE – SEPTEMBRIE 2021. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Patrar Marcela – Îl propun pe dl. Holoc.  

Nefiind discuții, se supune la vot propunerea făcută, care se adoptă cu un număr de 

10 voturi pentru, domnul consilier Holoc fiind desemnat președinte de ședință pentru 

următoarele 3 luni. 
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere a 

suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Nicșeni. Inițiator – 

primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Patrar – comisia juridică a analizat proiectul de hotărâre, a constatat omisiunea 

intervenită în hotărârea precedentă și avizează favorabil proiectul 

Nefiind discuții, se supune la proiectul de hotărâre, care se adoptă cu un număr de 10 

voturi pentru. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului definitiv, sub formă de 

donație, a colecției bibliotecii publice Nicșeni către biblioteca școlară din cadrul 

Școlii Gimnaziale „Mihai Constantineanu” Dorobanți. Inițiator – primar Bulboacă 

Victor-Claudiu  

Proiectul de hotărâre nu a primit aviz favorabil din partea comisiei pentru 

învățământ. 

Dna. Pârlog – să fie angajat un bibliotecar. Nu sunt de acord să desființăm biblioteca. 

Dl. Crețu – s-a vorbit cu reprezentanții școlii? Sun de acord? Au spațiu? 

Dl. Bulancea – nu trebuie distrusă biblioteca. 

Dl. Gaidur – fondul de carte trebuie să rămână la căminul cultural. 

Nefiind discuții, se supune la proiectul de hotărâre, fiind exprimate 5 abțineri și 5 

voturi împotrivă (dnii. Holoc, Gaidur, Bulancea, Jijie și Pârlog). 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

 

5. Diverse 

Dl. Damian – am vrea să modificăm ora ședinței. 

Dl. Iliescu – cred că ora 10.00 e mai rezonabilă 

Dna. Patrar – când vor fi mai multe materiale vom veni mai dimineață. Când vor fi 

mai puține putem veni oricând. 

Dl. Bulancea – să ni se aducă la cunoștință stadiul proiectelor pe care le-am votat. La 

Cimitirul eroilor sunt borduri cu bolțari cu gura în sus în care se adună apă. Să se umple 

cu materiale de construcții și să se amplaseze și două containere pentru gunoi. Putem 

restricționa circulația pe drumul nou construit spre Costești? Putem dala pe margine? 

Dl. Jijie – drumul nu este făcut pentru așa ceva, 7,5 tone pe axă. Boscheții spre 

Costești trebuie tăiați. Să montăm un tocător pe buldo. 

Dl. Damian – într-adevăr, toaletarea șanțurilor este necesară. 

Dl. Iliescu – să se ia în calcul și închirierea unui autogreder pentru nivelarea 

drumurilor agricole. 

Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară închise lucrările. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

DAMIAN FLORIN                   DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


