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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 26.05.2022, în ședința ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 49 din 20.05.2022. 

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: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 13.05.2022 

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 19.05.2022 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna 

Nicșeni în A.G.A. A.D.I. „Ecoproces” în vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr. 12 la 

Contractul de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a 

deşeurilor municipale solide în județul Botoșani” – zona 4 Botoșani  nr. 927/14.07.2017 

4. Proiect de hotărâre privind majorarea taxei de executare lucrări cu buldoexcavatorul 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de închiriere a 

suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Nicșeni nr. 2731/14.05.2021 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli pentru 

consumul de carburanți al utilajelor și uneltelor din patrimoniul comunei Nicșeni 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului pe trimestrul I al anului 2022 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni și 

completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 

 

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

consilieri prezenți.  

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 13.05.2022 

Secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței 

extraordinare din 13.05.2022. 

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: 
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2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 19.05.2022 

Secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței 

extraordinare din 19.05.2022. 

Nefiind 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: 

 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT 

Comuna Nicșeni în A.G.A. A.D.I. „Ecoproces” în vederea aprobării tarifului și Actului 

adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în județul Botoșani” – zona 4 Botoșani  

nr. 927/14.07.2017. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

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

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 

4. Proiect de hotărâre privind majorarea taxei de executare lucrări cu 

buldoexcavatorul. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Jîjie – Trebuie majorată această taxă întrucât este foarte scumpă motorina. 

Dl. Iliescu – taxa cred că este mică în continuare. 

Dna. Patrar – sunt foarte mulți oameni care închiriază buldoexcavatorul pentru diferite 

lucrări. 

Dl. Bulancea – acum nu se mai fac lucrări cu calul. 

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

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

 

5. Proiect de hotărâre aprobarea actului adiţional la contractul de închiriere a 

suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Nicșeni nr. 2731/14.05.2021. 

Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 9 

voturi pentru și 1 abținere (dl. Iliescu). 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli pentru 

consumul de carburanți al utilajelor și uneltelor din patrimoniul comunei Nicșeni. Inițiator 

– primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Jîjie – propun ca la utilitară să aprobăm un consum de 15 l/100 km atât vara cât și iarna 

întrucât, spre deosebire de buldoexcavator, consumul se face pe durata deplasării. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi cu modificarea propusă de dl. 

Jîjie, care se adoptă cu un număr de 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului pe trimestrul I al anului 

2022. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Pătrăuțanu – Contul este aprobat la Trezorerie. Sunt banii încasați și banii cheltuiți. 
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Nefiind discuții, se supune la vot punctul 7 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: 

 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni și 

completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022. Inițiator – primar Bulboacă Victor-

Claudiu 

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

10 voturi pentru. 

 

Diverse 

Dl. Daniliuc – refacerea fațadei la cooperativă este necesară. 

Dl. Bulancea – de asemenea, trebuie clarificată problema cu grajdul. 

 

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

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

   CREȚU DANIEL-IONUȚ              DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


