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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 08.04.2022, în ședința extraordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 31 din 06.04.2022. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 10 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. Lipsește motivat domnul consilier Bulancea 

Gheorghe Puiu.  

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 31.03.2022 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni 

Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacantă, 

aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului 

comunei Nicșeni 

 

Se supune la vot ordinea de zi, 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 ordinare din 31.03.2022 

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 rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni. Inițiator 

– primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Pătrăuțanu – suma propusă pentru rectificare este necesară pentru achiziționarea 

tichetelor sociale pentru sărbătorile pascale, care au fost aprobate prin HCL nr. 14/31.03.2022. 

Suma provine din decontarea concediilor medicale pe anul 2021 și care nu a fost prevăzută. 

Nefiind alte 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: 
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3. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de execuție 

vacantă, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nicșeni. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. secretar general – în vederea recrutării de personal calificat este necesară mai întâi 

transformarea postului de muncitor necalificat vacantat ca urmare a încetării unui contract 

individual de muncă, prin acordul părților, începând cu data de 01.04.2022. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 

10 voturi pentru. 

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

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

     HUȚANU IONUȚ               DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


