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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 09.02.2022, în ședința ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr. 13 din 03.02.2022. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 8 consilieri din 11 convocaţi telefonic, precum și dna. 

Pătrăuțanu Andreea-Raluca, șef birou financiar în cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

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 Bulancea Gheorghe Puiu, 

Huțanu Ionuț și Patrar Marcela.  

Ordinea de zi a şedinței a fost adusă la cunoştinţă publică prin anunţ la avizierul primăriei şi 

pe site-ul propriu. 

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

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

 

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 27.01.2022 

Proiecte de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 

 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul „Înființare sistem 

de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare al apelor uzate în localitățile Nicșeni și 

Dorobanți, comuna Nicșeni, județul Botoșani”. 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată, 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 27.01.2022 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 7 

voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Gaidur). 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022. Inițiator – 

primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Diac-Milatinovici Lucian-Iulian – proiectul de buget a fost supus consultării publice 

prin anuntul nr. 161/12.01.2022, nefiind înregistrate contestații. 

Dna. Pătrăuțanu – vă rugăm să luați în considerare propunerea de modificare a cap. 70.02 în 

care este prevăzută suma de 46 mii lei pentru achiziționarea unui teren, în sensul ca această sumă 

să fie repartizată la cap. 84.02, astfel: 36 mii pentru execuție trotuare pietonale în satul Dorobanți 

și 10 mii pentru avizele necesare proiectului. 
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Dl. Holoc – la fondul de rezervă anul trecut au fost 200 mii; acum sunt 50 mii. Diferența de 

150 mii unde este? 

Dna. Pătrăuțanu – banii nu s-au cheltuit. Suma se va reflecta în contul de execuție. Astăzi 

discutăm despre propunerea de buget pentru anul 2022. 

Dl. Damian – școala a făcut solicitări? 

Dna. Pătrăuțanu – da, și am propus cu 20 mii mai puțin. 

Dl. Iliescu – cum se va obține autorizație la incendiu dacă hidrantul nu este alimentat? 

Dl. Damian – consider că fiecare reprezentant al cultelor trebuie să prezinte un raport cu 

modul de cheltuire a banilor care au fost repartizați din buget. 

Dna. Pîrlog – anul acesta biserica din Nicșeni se va vărui pe exterior. 

Dl. Gaidur – nu trebuie să împrăștiem bani cu nemiluita. Trebuie să vedem mai întâi care 

sunt nevoile în fiecare parohie. 

Dna. Pătrăuțanu – la asistență socială aproximativ 90 % din bani vin de la ANAF... La 

iluminat public se intervine atunci când se adună mai multe solicitări; nu se facturează lunar. 

Dl. Damian – Vă rog să luați în vedere ca la extinderea sistemului de supraveghere să 

cuprindeți și zonele cu pubele. 

Dna. Pătrăuțanu – la o rectificare ulterioară se pot prinde sume și pentru alte camere... La 

salubritate am luat în calcul cât s-a încasat, cât am previzionat și cât este necesar pentru 

acoperirea cheltuielilor. 

Dl. Damian – propun și suplimentarea numărului de tomberoane. De asemenea, aș dori să 

fie prinse pe lângă trotuare la Dorobanți și stații de autobuz. Se vor face trotuare pe ambele părți? 

 

Nefiind alte discuții, având în vedere faptul că toate cele 3 comisii au avizat favorabil 

proiectul de hotărâre, se supune la vot pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi pe anexe 

bugetul local al comunei Nicșeni pe anul 2022, în sumă totală de 4194,40 mii lei la partea 

venituri, și 4516,40 mii lei la partea de cheltuieli, care se adoptă cu un număr de 6 voturi pentru 1 

vot împotrivă (dl. Gaidur) și 1 abținere (dl. Crețu). 

 

Se trece la punctul suplimentar al ordinii de zi: 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru proiectul „Înființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de 

canalizare al apelor uzate în localitățile Nicșeni și Dorobanți, comuna Nicșeni, județul 

Botoșani”. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Holoc-comisia economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Dl. secretar general – la cererea de finanțare a fost depus HCL nr. 46/15.10.2021. Urmare a 

verificării dosarului am fost îndrumați să adoptăm o nouă hotărâre în forma prezentată, care să 

corespundă cerințelor din ghidul programului. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 8 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 7 

voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Gaidur). 

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

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

     PÎRLOG RODICA               DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


