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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 31.03.2022, în ședința ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr. 27 din 25.03.2022. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 9 consilieri din 11 convocaţi telefonic, precum și dl. 

primar 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. Lipsesc motivat domnii consilieri 

Bulancea Gheorghe Puiu și Patrar Marcela (concediu medical).  

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 09.02.2022 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. la Acordul financiar  privind 

modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în Județul Botoșani”,  zona 4 Botoșani nr. 1020/04.08.2017 și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat 

Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe 

teritoriul administrativ al comunei Nicșeni pe anul 2022 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub 

forma scutirii unei cote 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la 

data de 31 decembrie 2021, datorate bugetului local al comunei Nicșeni de către persoanele 

fizice și juridice 

Proiect de hotărâre referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Nicșeni 

nr. 57/25.11.2021 privind recalcularea și acordarea unor drepturi salariale restante 

funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nicșeni 

Proiect de hotărâre privind acordarea de tichete sociale în vederea achiziționării de 

alimente de bază, cu ocazia sărbătorilor pascale 

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie-iunie 

2022 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni  

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 

2021 

Proiect de hotărâre privind declararea perioadei 1-30 aprilie 2022 „Luna curățeniei” 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor ce vor fi 

acordate elevilor din unitățile de învățământ din comuna Nicșeni pentru semestrul II al anului 

şcolar 2021-2022 

Raport privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Nicșeni în anul 2021 

Analiza cererii nr. 1417/25.03.2022 

Diverse 

 

Se supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu un număr de 9 voturi pentru din 9 

consilieri prezenți.  

Președintele de ședință prezintă punctul 1 al ordinii de zi: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 09.02.2022 

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

voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. la Acordul financiar  

privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”,  zona 4 Botoșani nr. 1020/04.08.2017 și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul 

Botoșani, actualizat. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Secretar general – proiectul de hotărâre a fost inițiat ca urmare a adresei primită de la ADI 

„Ecoproces”. Botoșani 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 9 

voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor 

pe teritoriul administrativ al comunei Nicșeni pe anul 2022. Inițiator – primar Bulboacă 

Victor-Claudiu 

Dl. Holoc-comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Dna. Pîrlog – buncărul de sub căminul cultural este îngrijit? 

Dl. Gaidur – capacitatea lui este de 200 de oameni. Trebuie dat cu var și verificate ușile. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 9 

voturi pentru. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plată 

sub forma scutirii unei cote 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale 

restante la data de 31 decembrie 2021, datorate bugetului local al comunei Nicșeni de către 

persoanele fizice și juridice. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Holoc-comisia economică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Dl. primar – am inițiat acest proiect în vederea atragerii de venituri cu celeritate la bugetul 

local, a prevenirii acumulării de noi datorii și reducerea creanțelor fiscale, precum și cu scopul 

creșterii gradului de colectare. Acest demers juridic este reglementat de art. 185 Cod procedură 

fiscală. 
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Nefiind discuții, se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 9 

voturi pentru. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

 

5. Proiect de hotărâre referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Nicșeni nr. 57/25.11.2021 privind recalcularea și acordarea unor drepturi salariale restante 

funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nicșeni. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Damian-comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Dl. primar – este vorba despre unele diferențe salariale din perioada 2019-2021. Instituția 

Prefectului a formulat plângere prealabilă. 

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

voturi pentru. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 

 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de tichete sociale. Inițiator – primar 

Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – am inițiat acest proiect întrucât am observat că mulți dintre pensionarii 

comunității noastre se confruntă cu o acută lipsă de venituri, iar sărbătoarea Paștelui este un 

moment în care putem să ne arătăm solidaritatea față de ei, în special pentru achiziționarea de 

alimente. Proiectul vizează pensionarii cu pensia mai mică sau egală cu 100 lei (278 de persoane-

conform situației de la Casa de Pensii Botoșani), precum și persoanele cu vârsta de pensionare 

care nu beneficiază de indemnizația socială (4 beneficiari). Vă rog să consultați lista cu 

beneficiari și dacă vă regăsiți pe listă sau rudele dumneavoastră, să vă abțineți la vot pentru a evita 

conflictul de interese. 

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

voturi pentru și 3 abțineri (dnii. Daniliuc, Huțanu și Gaidur). 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: 

 

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

aprilie-iunie 2022. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Daniliuc- îl propun pe domnul Huțanu doar pentru luna aprilie, că după aceea am înțeles 

că lipsește. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 7 al ordinii de zi, cu propunerea ca domnul 

Huțanu să fie desemnat președinte de ședință pentru luna aprilie 2022, care se adoptă cu un număr 

de 9 voturi pentru. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: 

 

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

– primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Pătrăuțanu – este vorba de 5 mii lei care au venit cu destinație specială pentru școală. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 8 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 9 

voturi pentru. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar 

pe anul 2021. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 
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Dl. Damian – comisia economică a avizat favorabil. 

Dl. Gaidur – anul trecut am avut în jur de 45 miliarde. La școală și biserică nu au venit cu 

situații de lucrări. Pe unele porțiuni piatra nu este pusă cum trebuie; trebuie lărgite străzile. De ce 

s-a pus piatră pe terenul de sport? 

Dl. primar – este pusă temporar o cantitate mică. De la guvern am primit bani pentru balast 

din fondurile pentru calamități. 

Dl. Gaidur – la salubrizare am mai pus 1,5 miliarde peste încasări. Nu putem micșora taxa 

pe gunoi? La grădiniță pe ce au cheltuit 800 milioane? 

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

voturi pentru. 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: 

 

10. Proiect de hotărâre privind declararea perioadei 1-30 aprilie 2022 „Luna 

curățeniei”. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Pîrlog – în fiecare an avem un program specific lunii curățeniei în aprilie. 

Dl. primar – am scos copacii uscați. Lemnele s-au dus la bătrânii care aveau nevoie. Vom 

pune arbori ornamentali și gazon. 

Dl. Iliescu – să aveți în vedere și amenajarea de alei în parcuri. 

Dl. Gaidur – era bun dacă discutam despre asta și mai înainte de ședință. 

Dl. Crețu – trebuie un podeț la ieșirea din parcul pentru copii. 

Dl. primar – în Nicșeni este un număr semnificativ de arbori uscați care trebuie înlocuiți. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 10 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 

9 voturi pentru. 

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor ce vor 

fi acordate elevilor din unitățile de învățământ din comuna Nicșeni pentru semestrul II al 

anului şcolar 2021-2022. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – față de semestrul I, ca urmare a schimbării legislative, pentru semestrul II sunt 

necesare, conform situației comunicată de directorul școlii, 54 burse de ajutor social și 21 de 

burse de merit, fiecare în cuantum de 200 de lei/lună. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 11 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 

9 voturi pentru. 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: 

12. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Nicșeni în anul 

2021 

Se dă citire raportului. 

Nefiind discuții, se trece la punctul 13 al ordinii de zi: 

13. Analiza cererii nr. 1417/25.03.2022 

Dl. Huțanu – cred că cel mai potrivit este să se facă aceste meditații în cadrul școlii. 

Dl. primar – dacă vom reuși să obținem finanțare pentru căminul cultural, în proiect avem 

prinse săli de meditații. 

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

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

     PÎRLOG RODICA               DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


