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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 27.08.2021, în şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 
 

 

Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr. 79 din 20.08.2021. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă dl. primar Bulboacă Victor-Claudiu 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 Jîjie Ovidiu-Puiu și 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 extraordinare convocată de îndată în 

ziua de 27.07.2021  

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în 

ziua de  03.08.2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locale a comunei 

Nicșeni 2021-2027 

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

5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziție tractor și 

agregate, comuna Nicșeni, județul Botoșani” 

6. Diverse 

 

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

9 consilieri prezenți.  

Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în 

ziua de 27.07.2021 

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. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în 

ziua de  03.08.2021 
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Nefiind discuții, se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi, care se adoptă cu un 

număr de 9 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locale a 

comunei Nicșeni 2021-2027. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Holoc – toate comisiile au dat aviz favorabil 

Dl. Damian – cred că strategia de dezvoltare se poate completa și modifica ulterior. 

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

număr de 9 voturi pentru. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 

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

Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu  

Dna. Patrar  – am discutat toate aspectele care fac necesară această rectificare. 

Dl. Damian – comisia economică a dat aviz favorabil. 

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

număr de 9 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Achiziție tractor și 

agregate, comuna Nicșeni, județul Botoșani”. Inițiator – primar Bulboacă Victor-

Claudiu 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi, care se adoptă cu un 

număr de 9 voturi pentru. 

 

6 . Diverse 

Dna. Pîrlog – în numele clubului mulțumim pentru sprijinul și bunăvoința de a 

organiza o excursie la Ipotești. Copiii au fost foarte încântați, fiind o acțiune inedită. 

Dl. Gaidur – să așteptăm să vină toate proiectele și să facem curățenie, să revolvăm 

problemele cu gunoaiele, troițele adăpătorile de apă la intrarea în Nicșeni. 

Dl. Crețu – nu am văzut bazinele curățate. 

 

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

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

HOLOC IOAN                   DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


