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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 14.12.2021, în şedinţa extraordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 
 

 

Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr. 134 din 10.12.2021. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 8 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 Huțanu Ionuț, 

Jîjie Ovidiu-Puiu și Bulancea Gheorghe-Puiu.  

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

 

Întrucât lipsește dl. Jîjie Ovidiu-Puiu, dna viceprimar Patrar Marcel propune să fie 

desemnat președinte pentru această ședință dl. Consilier Crețu Daniel-Ionuț, care este ales 

cu un număr de 8 voturi pentru. 

Președintele de ședință ales prezintă proiectul ordinii de zi, după cum urmează: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 25.11.2021  

2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al 

comunei Nicșeni în vederea achiziționării de cadouri pentru copii cu ocazia sărbătorilor 

de iarnă 2021 

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

 

Se supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu un număr de 8 voturi pentru din 

8 consilieri prezenți.  

Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 25.11.2021 

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

număr de 8 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al 

comunei Nicșeni în vederea achiziționării de cadouri pentru copii cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă 2021. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Pîrlog – proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. 

Dl. Gaidur – cred că ar trebui să acordăm o atenție mai mare copiilor măcar de 

sărbători și pe viitor să facem efortul să alocăm o sumă mai mare, măcar 20.000 lei. Cred 
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că executivul va face efortul să identifice până anul următor o sumă mai mare pentru 

copii. 

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

număr de 8 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 

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

Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Patrar – proiectul a fost prezentat în comisie de către șeful biroului financiar și 

a obținut avizul necesar. 

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

număr de 8 voturi pentru. 

 

Diverse 

Dl. Iliescu – vă rog să îi comunicați domnului primar că pe unele porțiuni de drum 

unde s-au executat lucrări de pietruire trebuie intervenit din nou pentru că s-a înmuiat 

pământul 

 

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

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

CREȚU DANIEL-IONUȚ                  DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


