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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 28.04.2022, în ședința ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 42 din 21.04.2022. 

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 motivat domnul consilier Gaidur Ioan.  

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 extraordinare din 08.04.2022 

Proiect de hotărâre  privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care 

constau într-o anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi 

actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri: 

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 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai-iulie 

2022 

 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată, care este aprobată cu un număr de 10 voturi 

pentru din 10 consilieri prezenți.  

Secretarul general al comunei prezintă punctul 1 al ordinii de zi: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 08.04.2022 

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 indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale 

care constau într-o anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, 

precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Secretarul general – proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea tuturor 

comisiilor și îndeplinește condițiile legale pentru a fi adoptat 
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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 punctele suplimentare ale ordinii de zi: 

3. 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 

Secretar general – așa cum se menționează în documentația care însoțește proiectul, prin 

HCL nr. 64/17.12.2021 a fost modificată și completată anexa la HCL nr. 48/28.10.2021, cu 

privire la salariile de bază aferente funcțiilor de administrator public și secretar general al 

comunei. Urmare a verificării legalității de către Instituția Prefectului, s-a constatat că nu a fost 

respectată regula din Legea nr. 153/2017 conform căreia salariul de bază individual al 

administratorului public se stabileşte de către primar, între limita minimă a nivelului salariului de 

bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale și limita maximă a indemnizaţiei 

viceprimarului. De aceea este necesară modificarea și completarea anexei la HCL nr. 

48/28.10.2021 și revocarea HCL nr. 64/17.12.2021. 

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

10 voturi pentru. 

 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai-

iulie 2022. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Secretarul general - Întrucât mandatul președintelui de ședință ales prin HCL nr. 

15/31.03.2022 va înceta la sfârșitul lunii aprilie 2022, este necesară adoptarea unei hotărâri pentru 

desemnarea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2022. 

Dl. Daniliuc- îl propun pe domnul Crețu. 

Nefiind alte discuții, se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr 

de 10 voturi pentru, dl. Crețu Daniel-Ionuț fiind desemnat președinte pentru perioada mai-iulie 

2022. 

 

Diverse 

Dl. Bulancea – vă rog să comunicați domnului primar să rezolvăm cumva instalarea unei 

bariere pentru limitarea accesului mașinilor de mare tonaj dinspre Costești, precum și instalarea 

de indicatoare și limitatoare de viteză pe acest drum pentru reducerea riscului de producere a 

accidentelor. 

Dl. Crețu – vă rog, de asemenea, să puneți în vedere domnului primar să se rezolve 

problema curățeniei la căminul cultural din Dorobanți și să se schimbe becurile de la intrare.p  

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

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

     HUȚANU IONUȚ               DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


