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DISPOZIŢIA nr. 6 din 21.01.2022 

 

privind convocarea consiliului local al comunei Nicșeni 

în ședință ordinară în ziua de 27.01.2022, 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. 295/21.01.2022 al secretarului general al comunei, prin care se propune 

convocarea consiliului local al comunei Nicșeni în ședință ordinară în ziua de 27.01.2022, 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 27.01.2022, 

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 27.01.2022, 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 2 exemplare 
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Anexa la Dispoziția nr. 6/21.01.2022 

 

 

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 ordinare din 

17.12.2021 

- 

2 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 

22.12.2021 

- 

3 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent 

financiar pentru nou-născuți 

 

Comisia economică 

4 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent 

financiar la constituirea familiei 

 

Comisia economică 

5 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru 

anul școlar 2022-2023 

 

Comisia pentru 

învățământ 

6 Primar Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri 

locali care să facă parte din comisia de evaluarea 

performanțelor profesionale individuale  

ale secretarului general al comunei Nicșeni 

Comisia pentru 

învățământ 

7 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru 

beneficiarii de ajutor social 

Comisia juridică 

8 Primar Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului primar 

Bulboacă Victor-Claudiu în vederea reprezentării UAT 

Comuna Nicșeni la unitățile bancare 

 

Comisia juridică 

9 - Raport de informare privind activitatea desfășurată de 

asistenții personali în semestrul II al anului 2021 

 

- 

 

 

      Primar                     Contrasemnează  

                                    Secretar general al comunei               

 Bulboacă Victor-Claudiu                                             Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 
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