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DISPOZIŢIA nr. 27 din 25.03.2022 

 

privind convocarea consiliului local al comunei Nicșeni 

în ședință ordinară în ziua de 31.03.2022, 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. 1425/25.03.2022 al secretarului general al comunei, prin care se propune 

convocarea consiliului local al comunei Nicșeni în ședință ordinară în ziua de 31.03.2022, 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 31.03.2022, 

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 31.03.2022, 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. 27/25.03.2022 

 

 

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 

09.02.2022 

- 

2 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 

la Acordul financiar  privind modul de gestionare a plăților 

în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în Județul Botoșani”,  zona 4 Botoșani nr. 

1020/04.08.2017 și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de salubrizare din județul 

Botoșani, actualizat 

Comisia juridică 

3 Primar Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză 

și acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al 

comunei Nicșeni pe anul 2022 

Comisia juridică 

4 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de 

acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote 

100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor 

fiscale restante la data de 31 decembrie 2021, datorate 

bugetului local al comunei Nicșeni de către persoanele 

fizice și juridice 

 

Comisia economică 

5 Primar Proiect de hotărâre referitor la revocarea Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Nicșeni nr. 57/25.11.2021 

privind recalcularea și acordarea unor drepturi salariale 

restante funcționarilor publici și personalului contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Nicșeni 

 

Comisia juridică 

6 Primar Proiect de hotărâre privind acordarea de tichete sociale 

în vederea achiziționării de alimente de bază, cu ocazia 

sărbătorilor pascale 

Comisia economică 

7 Primar Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru perioada aprilie-iunie 2022 

Comisia pentru 

învățământ 

8 Primar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Nicșeni  

Comisia economică 
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9 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere 

a exercițiului bugetar pe anul 2021 

 

Comisia economică 

10 Primar Proiect de hotărâre privind declararea perioadei 1-30 aprilie 

2022 „Luna curățeniei” 

 

11 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a 

numărului burselor ce vor fi acordate elevilor din  

unitățile de învățământ din comuna Nicșeni pentru 

semestrul II al anului şcolar 2021-2022 

Comisia pentru 

învățământ 

12 Primar Raport privind starea economică, socială şi de mediu a 

comunei Nicșeni în anul 2021 

 

- 

13 - Analiza cererii nr. 1417/25.03.2022 - 

14 - Diverse - 

 

 

      Primar                     Contrasemnează  

                                    Secretar general al comunei               

 Bulboacă Victor-Claudiu                                             Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 


