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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 16.07.2021, în şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 
 

 

Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr. 69 din 07.07.2021. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă dl. primar Bulboacă Victor-Claudiu și 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. Holoc Ioan, președinte de ședință, prezintă proiectul ordinii de zi, după cum 

urmează: 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 29.06.2021 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nicșeni 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între comuna 

Nicșeni, județul Botoșani, România și localitatea Jevreni, raionul Criuleni, Republica 

Moldova 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT 

Comuna Nicșeni în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces” în vederea aprobării tarifelor distincte și a 

Actelor adiționale nr. 8 și nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea 

serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul 

Botoşani” – zona 4 Botoșani,  nr. 927/14.07.2017 

5. Prezentarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali în 

semestrul I 2021 

6. 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 29.06.2021 

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: 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

ale aparatului de specialitate al primarului comunei Nicșeni. Inițiator – primar 

Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Holoc – proiectul de hotărâre are aviz favorabil.  

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

număr de 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între comuna 

Nicșeni, județul Botoșani, România și localitatea Jevreni, raionul Criuleni, Republica 

Moldova. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – am inițiat acest proiect de hotărâre întrucât am identificat oportunități de 

finanțare transfrontalieră pentru proiecte care privesc gestionarea situațiilor de urgență și 

politicile de mediu. Ne vom axa pe managementul intervenției în cazul situațiilor de 

urgență, iar pe partea de deșeuri vom încerca să amenajăm o rampă de sortare pe fonduri 

europene. Trebuie să profităm de orice linie de finanțare pusă la dispoziție. Noi vom fi 

lider, iar localitatea Jevreni partener. Vom face și o ședință de lucru comună pentru a pune 

în practică acest acord. Va dura ceva timp să implementăm proiectele, dar trebuie să 

manifestăm interes pentru acest parteneriat și să fructificăm toate fondurile disponibile. 

Mai avem ca obiective construirea unui parc pentru producerea energiei în vederea 

economisirii banilor de iluminat, precum și construirea unei piste pentru biciclete. Vom 

urmări și programele de finanțare pe turism. 

Dl. Jijie – drumurile de exploatare pot fi făcute pe fonduri nerambursabile? 

Dl. primar – probabil în următoarea perioadă. Am primit o sumă de bani de la GAL 

și vom depune proiecte. Înființarea rețelei de apă și canalizare intră la CNI și poate anul 

viitor vom intra în faza de execuție. În limita a 25 km putem obține finanțare și pentru 

asfaltarea drumurilor. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi, care se adoptă cu un 

număr de 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului 

UAT Comuna Nicșeni în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces” în vederea aprobării tarifelor 

distincte și a Actelor adiționale nr. 8 și nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii 

,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale 

solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani,  nr. 927/14.07.2017. Inițiator – primar 

Bulboacă Victor-Claudiu  

Dl. Holoc – comisia a dat aviz favorabil. 

Dl. primar – aceste tarife nu pot fi modificate. Sunt actualizate conform noilor 

prețuri. Vom suplimenta din buget local achiziția de tomberoane sau mai așteptăm să 

primim de la Ecoproces. Mă pronunț în favoarea operațiunilor de reciclare. 

Dl. Iliescu – vă recomand la Dorobanți să închidem, că vin câinii și răscolesc. 
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Dl. primar – am camere în birou. Un singur câine caută în tomberon, restul sunt 

oameni. Am atras atenția acestora. Sper ca la un moment dat să înceteze. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi, care se adoptă cu un 

număr de 10 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

5. Prezentarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali 

în semestrul I 2021 

Dl. secretar general al comunei aduce la cunoștința consilierilor locali conținutul 

raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali 

 

6 . Diverse 

Dl. Bulancea – domnule primar, cum vor fi executate podețele? Rămân descoperite 

tuburile? 

Dl. primar – se va turna umplutură deasupra acestora. 

 

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

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

HOLOC IOAN                   DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


