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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 25.11.2021, în şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 
 

 

Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr. 120 din 18.11.2021. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă 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 motivat doamna consilier Patrar 

Marcela.  

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

Dl. Jîjie Ovidiu-Puiu, președinte de ședință, prezintă proiectul ordinii de zi, după 

cum urmează: 

 

Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 04.11.2021  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a aparatului de specialitate al primarului comunei Nicșeni 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului pe trimestrul III al anului 

2021  

Proiect de hotărâre privind recalcularea și acordarea unor drepturi salariale 

restante funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nicșeni 

 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea 

proiectului de rețea școlară pentru anul școlar 2022-2023. 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată care este aprobată cu un număr de 10 

voturi pentru din 10 consilieri prezenți.  

Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 04.11.2021 

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: 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Nicșeni. Inițiator – 

primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Holoc – comisia juridică din care fac parte a dat aviz favorabil. 
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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 execuției bugetului pe trimestrul III al 

anului 2021. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Damian – șeful biroului financiar a explicat în cadrul comisiei execuția 

bugetului. Comisia economică a dat aviz favorabil. 

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 recalcularea și acordarea unor drepturi salariale 

restante funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nicșeni. Inițiator – primar Bulboacă Victor-

Claudiu 

Dna. Pîrlog – și la ședința anterioară am luat la cunoștință situația creată de 

neaplicarea succesivă a cotelor procentuale corespunzătoare treptelor de vechime în 

muncă fiecărui angajat. Comisia juridică a dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

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 suplimentar al ordinii de zi: 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul 

școlar 2022-2023. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul suplimentar al ordinii de zi, care se adoptă 

cu un număr de 10 voturi pentru. 

 

Diverse 

Dl. Bulancea – ar trebui înștiințați toți proprietarii să desfunde șanțurile din dreptul 

gospodăriei. 

Dl. Holoc – pe strada Veșniciei până la cimitir șanțul este nefinalizat; este dirijat în 

stradă. Cred că este necesar un tub sub rampa de gunoi. 

Dna. Pîrlog – am participat la concursul pentru ocuparea postului de director la 

școală. Doamna Marilena a promovat cu 9,60 și a fost felicitată de către întreaga comisie 

pentru prezentarea proiectului de dezvoltare a învățământului local pentru următoarea 

perioadă... Un alt aspect, ce facem cu cimitirul? Preotul nu se descurcă singur. Oare nu 

putem colabora pentru curățenie? 

Dl. Bulancea – eu am propus să nu mai dăm bani la biserici dacă preoții nu au putut 

face curățenie din banii alocați deja. 

Dl. Gaidur – preotul încasează în fiecare an și cere sumă pentru fiecare groapă. 
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Dl. Damian – aș vrea să aduc în discuție organizarea sărbătorilor de iarnă. Cred că 

așa cum a fost bugetul sărac, am putea continua tradiția de a face câteva cadouri. 

Dl. Holoc – mi-aduc aminte de bucuria copiilor de a primi. Propunem domnului 

primar să identifice dacă sunt sume disponibile pentru alocarea unor bani pentru cadouri. 

Dl. Huțanu – este foarte important să se depună proiecte pe Anghel Saligny și să se 

asigure partea de cofinanțare. 

 

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

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

JÎJIE OVIDIU-PUIU                   DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


