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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 27.07.2021, în şedinţa extraordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 
 

 

Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 72 din 26.07.2021. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă dl. primar și un număr de 9 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. Lipsesc domnii consilieri Holoc Ioan 

și Huțanu Ionuț.  

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

 

Întrucât lipsește președintele de ședință, dl. Holoc Ioan, la propunerea domnului 

Daniliuc este desemnat cu 9 voturi pentru dl. Jîjie Ovidiu-Puiu președinte pentru această  

ședință. Dl. Jîjie prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 16.07.2021 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pe anul 2021 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului pe trimestrul II al anului 

2021 

5. Diverse 

 

Se supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu un număr de 9 voturi din 9 

consilieri prezenți.  

Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 16.07.2021 

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

număr de 9 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni. 

Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Pătrăuțanu Andreea – propun să mutăm banii de pe reparații pe investiții. Avem 

de gând să instalăm are condiționat în căminul cultural unde se organizează evenimente, în 

sala de ședințe a consiliului local, o chiuvetă în bucătărie, o pompă submersibilă și un 

generator. 
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Dl. primar – vom face un releveu pentru a calcula volumul de aer în vederea 

achiziționării aparatelor de aer condiționat compatibile. Trebuie să oferim și minime 

condiții pentru a putea închiria sala pentru evenimente. De asemenea, este necesar un 

generator care să poată susține activitatea întregii primării pentru o zi la toate 

echipamentele, mai ales că există și un server de date pentru stocarea documentelor. 

Astfel, datele nu se șterg. La o rectificare vom lua în calcul și amenajarea toaletei la 

cămin. 

Dl. Gaidur – la începutul anului se prind toate proiectele, nu modificăm lista în 

fiecare lună. 

Dl. Daniliuc – nu putem rămâne fixați pe deciziile de la început. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi, care se adoptă cu un 

număr de 8 voturi pentru și o abținere (dl. Gaidur). 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pe anul 2021. 

Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Pătrăuțanu Andreea – în acestă listă sunt prinse sumele de la primul proiect. 

Nefiind discuții, se supune la proiectul de hotărâre, care se adoptă cu un număr de 8 

voturi pentru și o abținere (dl. Gaidur). 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului pe trimestrul II al 

anului 2021. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu  

Nefiind discuții, se supune la proiectul de hotărâre, care se adoptă cu un număr de 8 

voturi pentru și o abținere (dl. Gaidur). 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

5. Diverse 

Dl. primar – în zilele următoare vom primi 191 mii lei de la Guvern. Pe anul acesta 

sunt în jur de 12 km care necesită material pietros. Vom efectua și alte investiții aprobate 

prin HG. 

Dl. Bulancea – s-au dat bani la biserici? 

Dl. primar – Da. Vor trebui să justifice banii. Este problema lor cum se gospodăresc. 

Dl. Bulancea – din cei 10.000 de lei nu poate face curățenie? Măcar 2000 de lei. 

Dna. Pârlog – am tot propus un asistent medical comunitar. Mulți oameni au nevoie 

de sprijin la tratament. 

Dna. viceprimar – dl. Gaidur, de ce ați considerat că nu este necesar și nu l-ați 

angajat la timp? 

Dl. Jîjie – trebuie toaletat cimitirul eroilor. 

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

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

JÎJIE OVIDIU-PUIU                   DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


