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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 15.07.2022, în ședința ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 61 din 08.07.2022. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 7 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. Lipsesc domnii consilieri Bulancea Gheorghe-Puiu, Huțanu Ionuț, 

Iliescu Iulian și Patrar Marcela. Sunt prezenți la ședință domnul primar și șeful biroului financiar. 

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 ordinare din 29.06.2022 

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

completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 

3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea anexei la HCL nr. 35/27.08.2021 privind 

implementarea proiectului „ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI AGREGATE, COMUNA NICȘENI, 

JUDEȚUL BOTOȘANI” 

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

octombrie 2022 

 

Se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu un număr de 7 voturi pentru din 7 

consilieri prezenți.  

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 29.06.2022 

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

29.06.2022. 

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

voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 

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

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

Claudiu 

Dl. Damian – domnișoara Pătrăuțanu, vă rog frumos să exemplificați rectificarea de astăzi. 

Dna. Pătrăuțanu – la primar rubrică am primit niște bani din concedii medicale. La 

învățământ Școala a solicitat 3000 lei pentru excursia copiilor. La cămine culturale am prevăzut 

sumele necesare pentru continuarea reparațiilor la cămin: becuri, pompă pentru fântâna din spate 
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și alte intervenții necesare. La aliniatul 4 este prevăzute suma pentru execuția fântânilor, pe care o 

luăm de la drumuri și poduri. Suma suplimentată pentru achiziția tractorului o luăm de la 

salubritate. 

Dl. Gaidur – a crescut prețul la tractor să înțeleg. 

Dna. Pătrăuțanu – prețurile cresc foarte mult în aceasta perioadă, după cum putem observa 

cu toții. Dl. Jîjie poate confirma cerințele celor de la AFIR. Nu avem voie să efectuăm lucrări cu 

acest tractor și să taxăm.  

Dl. Jîjie – Întrucât luăm prin GAL, se poate cumpăra acest tractor. Recomand. Banii nu se 

pot fura după cum își imaginează unii. La utilaje prețurile au crescut foarte mult.  

Dna. Pătrăuțanu – luna trecută am aprobat comisionul. 

Dl. Holoc – dacă fântânile costă mai mult? Câte fântâni facem? 

Dl. Damian – știm cumva niște prețuri pentru decolmatarea iazului? 

Dl. Holoc – propun să se efectueze probe la toate fântânile și stabilit nivelul de potabilitate. 

Dna. Pătrăuțanu – oamenii nu au venit să se plângă pentru lipsa apei de băut, ci pentru apa 

necesară animalelor și plantelor. 

Dl. primar – execuția puțurilor de mare adâncime este foarte costisitoare. În unele locuri se 

forează până la 120 m, în altele până la 60 m pentru a da de apă cu debit. 

Dl. Damian – ne vom confrunta cu o lipsă acută de apă, de aceea nu cred că mai contează 

dacă o obținem din fântâni sau puțuri. 

Dl. primar – în proiectul de la apă și canalizare este prevăzut să avem sursă și de la Nova 

Apaserv și din puțuri. Există sisteme de filtrare și de tratare, asta nu este o problemă. Dacă se 

clarifică suprapunerile de proiecte din județul Botoșani, atunci vom începe mai repede. Poate până 

săptămâna viitoare vom afla dacă intră la finanțare. În acest ritm, până în iarnă ar trebui să 

proiectăm și să stabilim exproprierile. Din iarnă vom începe licitația și nu știm dacă vor fi 

contestații. Nu știm nici câți bani vor veni de la Guvern. Acum nu vă pot confirma nimic concret. 

Dl. Damian – oamenii apreciază că se fac fântâni. 

Dl. Gaidur – trebuie să facem puțuri și să decolmatăm iazul. 

Dl. primar – din banii din excedent ne vom propune să decolmatăm iazul. 

Dl. Holoc – mai degrabă facem puțuri. 

Dl. primar – Fără 10 miliarde nu cred că vom rezolva decolmatarea iazului. Dacă anul 

acesta vom fi cumpătați cu bugetul, atunci este posibil ca anul viitor să avem bani și pentru puțuri 

și iaz. 

Dl. Gaidur – cheltuim banii pe flori și trotuare. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 6 

voturi pentru și 1 abținere (dl. Gaidur). 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 

3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea anexei la HCL nr. 35/27.08.2021 privind 

implementarea proiectului „ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI AGREGATE, COMUNA 

NICȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Holoc – comisia juridică și comisia economică au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 6 

voturi pentru și 1 abținere (dl. Gaidur). 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 

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

august-octombrie 2022. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 
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Dl. Daniliuc – Îl propun de domnul Gaidur. 

Dl. Gaidur – învățați-vă și dumneavoastră. Eu am condus suficient. Nu mai doresc. 

Dl. Damian – atunci, îl propun pe domnul Daniliuc. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 7 

voturi pentru desemnarea domnului Daniliuc ca președinte de ședință pentru perioada următoare. 

 

Diverse 

Dna. Pîrlog – zilele următoare va funcționa o tabără de vară pentru copiii din Nicșeni, care 

se va organiza pe lângă biserica din Nicșeni. Vechiul consiliu local ajuta la activitățile din 

căminul cultural. Propun să facem o surpriză, un tort ai exact, pe care să îl oferim voluntarilor. 

Dna. Humelnicu Cristina prezintă consiliului local raportul privind activitatea desfășurată 

de asistenții personali în semestrul 1 al anului 2022. 

 

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

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

   CREȚU DANIEL-IONUȚ              DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


