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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 17.12.2021, în şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr. 135 din 10.12.2021. 

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 domnul consilier Huțanu Ionuț.  

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

 

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

 

Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 14.12.2021  

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-

martie 2022 

 

Președintele de ședință propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor ce vor fi 

acordate elevilor din unitățile de învățământ din comuna Nicșeni pentru semestrul I al anului 

şcolar 2021-2022 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni 

Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea anexei la HCL nr. 

48/28.10.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicșeni 

 

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 14.12.2021 

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 alegerea președintelui de ședință pentru perioada 

ianuarie-martie 2022. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Patrar – o propun pe doamna consilier Pîrlog Rodica. 

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

10 voturi pentru desemnarea doamnei consilier Pîrlog ca președinte de ședință pentru perioada 

următoare. 
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor ce vor 

fi acordate elevilor din unitățile de învățământ din comuna Nicșeni pentru semestrul I al 

anului şcolar 2021-2022. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Pîrlog – am analizat proiectul de hotărâre în cadrul comisiei. Este vorba despre o bursă 

socială și 13 burse de merit. Cuantumu propus este de 100 de lei. Voi da citire copiilor propuși 

pentru bursa de merit. 

Dl. Iliescu – propun majorarea pentru semestrul II. 

Dl. Damian – și eu sunt de aceeași părere. Într-adevăr, cuantumul este prea mic. 

Dl. Bulancea – pentru semestrul II propun 250 de lei bursa de merit. 

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 rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni. Inițiator 

– primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Patrar – am analizat proiectul de hotărâre în cadrul comisiei. Este vorba despre 10 mii 

lei repartizați comunei Nicșeni de către Consiliul Județean, virarea de credite către Școala din 

Dorobanți și repartizarea sumelor din încasări către cheltuielile de dezvoltare și funcționare. 

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 5 al ordinii de zi: 

 

5. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea anexei la HCL nr. 

48/28.10.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicșeni. Inițiator – 

primar Bulboacă Victor-Claudiu 

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

10 voturi pentru. 

 

 

Diverse 

Dl. Bulancea – vă rog să comunicați Direcției de Drumuri Județene să modifice indicatorul 

de drum cu prioritate în curba către Roma, să îl mute într-un loc mai vizibil. 

 

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

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

     JÎJIE OVIDIU-PUIU              DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


