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DISPOZIŢIA nr. 99 din 22.10.2021 

 

privind convocarea consiliului local al comunei Nicșeni 

în ședință ordinară în ziua de 28.10.2021, ora 10.00 

 

 

Bulboacă Victor-Claudiu, primar al comunei Nicșeni, validat prin încheierea de ședință din 

16.10.2020 pronunțată de Judecătoria Botoșani în dosarul nr. 10792/193/2020, în exercitarea atribuțiilor 

legale,  

analizând referatul nr. 5054/22.10.2021 al secretarului general al comunei, prin care se propune 

convocarea consiliului local al comunei Nicșeni în ședință ordinară în ziua de 28.10.2021, ora 10.00, 

în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 2 alin. a, art. 134 alin. 4, alin. 5, art. 135 alin. 1 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

în temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite prezenta  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1 Consiliul local al comunei Nicșeni se convoacă în ședință ordinară în ziua de 28.10.2021, 

ora 10:00, în sala de ședințe a consiliului local, situată în sediul Căminului Cultural Nicșeni. 

Art. 2 Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

Art. 3 Proiectele de hotărâri și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali pe suport hârtie și/sau în format electronic, la sediul instituției. 

Art. 4 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise 

pe proiectul ordinii de zi până pe data de 28.10.2021, ora 9.00. 

Art. 5 Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției Prefectului - 

Județul Botoșani. 

 

 

Primar                     Contrasemnează  

                                    Secretar general al comunei               

 Bulboacă Victor-Claudiu                                             Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 

 

 

 

 

 
Întocmit, Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 
Dispoziția s-a emis în 3 exemplare 
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Anexa la Dispoziția nr. 99/22.10.2021 

 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Inițiator Titlul proiectului de hotărâre – 

Probleme supuse dezbaterii 

Comisia care emite 

avizul consultativ 

1 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare  

din 15.10.2021  

- 

2 Primar Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual  

din cadrul aparatului de specialitate  

al primarului comunei Nicșeni 

 

Comisia economică 

3 Primar Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții 

contractuale de execuție vacantă, aprobarea organigramei și 

a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nicșeni 

Comisia pentru 

învățământ 

4 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

cooperare între Comuna Nicșeni, Județul Botoșani din 

România și Comuna Copăceni, Raionul Sîngerei din 

Republica Moldova 

Comisia juridică 

5 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local  

al comunei Nicșeni 

Comisia economică 

 

 

 

 

      Primar                     Contrasemnează  

                                    Secretar general al comunei               

 Bulboacă Victor-Claudiu                                             Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 
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