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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 13.05.2022, în ședința extraordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 47 din 12.05.2022. 

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 Huțanu Ionuț.  

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 28.04.2022 

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor aferente 

proiectului ,,Achiziție microbuz nepoluant în comuna Răchiți, județul Botoșani” finanțat prin 

COMPONENTA 10 - Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR) de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Se supune la vot ordinea de zi, 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 ordinare din 28.04.2022 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 9 

voturi pentru 1 vot împotrivă (dl. Gaidur). 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor 

aferente proiectului ,,Achiziție microbuz nepoluant în comuna Răchiți, județul Botoșani” 

finanțat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR) de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Secretarul general – proiectul de hotărâre a fost inițiat de dl. primar la solicitarea 

reprezentanților comunei Răchiți, care au nevoie de un partener pentru depunerea unui proiect în 

vederea achiziționării unui microbuz nepoluant, contribuția comunei Nicșeni fiind 0 lei. 

Dl. Gaidur – nu cred ca acest gen de investiție nu presupune niciun fel de cheltuială. Este 

posibil să nu avem toate detaliile investiției. 

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

de 9 voturi pentru 1 vot împotrivă (dl. Gaidur). 
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Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință declară închise lucrările. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

  CREȚU DANIEL-IONUȚ              DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


