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RAPORT 

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

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 225 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, „primarul prezintă anual, în fața autorității deliberative, 

un raport privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale”.  

În contextul preocupării pentru o reală deschidere și transparență a 

instituției noastre, raportul primarului constituie un instrument prin care sunt puse la 

dispoziția consilierilor locali și a cetățenilor date concrete privind modul și eficiența 

rezolvării treburilor publice, a acțiunilor întreprinse pentru realizarea strategiilor, a 

modului de îndeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, am folosit prerogativele conferite de 

lege autorității executive în condițiile legii actuale, cu respectarea principiilor 

fundamentale: descentralizare, autonomie locală, eligibilitatea autorităților 

administrației publice locale, legalitatea și consultarea cetățenilor în soluționarea 

problemelor locale de interes deosebit. 

 

 

1. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI 

 

Potrivit organizării administrativ teritoriale a României, Comuna Nicșeni 

este compusă din 3 sate: Nicșeni, unde este şi reşedinţa, Dorobanți și Dacia. 

Potrivit rezultatelor recensământului populației din anul 2011, satul 

Dorobanți are cea mai numeroasă populație din comuna Nicșeni (1.496 locuitori). 

Populația acestui sat reprezintă 57,5% din totalul populației comunei. 

Pe locul doi se situează satul Nicșeni (897 locuitori). La nivelul anului 

2011, populația înregistrată în acest sat reprezenta 34.4% din total. 

Populația din satul Dacia este mai redusă (211 locuitori), reprezentând 

doar 8,1% din totalul populației comunei la nivelul anului 2011. 

Ocupaţia locuitorilor din Comuna Nicșeni este variată. O parte a populaţiei 

din zonă se ocupă cu cultivarea terenului şi creşterea animalelor. O parte lucrează în 

mediul urban şi în străinătate. 
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Comuna Nicșeni este situată în partea de nord a municipiului Botoșani 

având ca vecini la vest comuna Roma, la sud comuna Răchiți, la est comuna Unțeni 

și comuna Ungureni. 

 

2. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NICȘENI  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NICȘENI este autoritatea 

deliberativă a administraţiei publice locale şi îşi desfăşoară activitatea în baza OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 

problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa 

altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.  

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:  

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, 

precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes 

local; 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, 

oraşului sau municipiului; 

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

oraşului sau municipiului; 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

Consiliul local al comunei Nicșeni a fost ales în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 115/2015, la scrutinul din 27 septembrie 2020, fiind validat prin Încheierea 

din 16.10.2020 a Judecătoriei Botoșani pronunțată în dosarul nr. 10791/193/2020. 

Condițiile legale de constituire au fost constatate prin Ordinul Prefectului-Județul 

Botoșani nr. 448/28.10.2020. 

Consiliul local, compus din 11 consilieri, îşi desfăşoară activitatea prin 

şedinţe în plen, ordinare sau extraordinare şi prin şedinţele comisiilor de specialitate. 

În anul 2021, consiliul local al comunei Nicșeni s-a întrunit într-un număr 

de 12 ședințe ordinare și 7 ședințe extraordinare, dintre care 5 ședințe convocate de 

îndată, și a adoptat 65 de hotărâri. 

Toate ședințele consiliului local al comunei Nicșeni au fost publice. 

Hotărârile au fost comunicate Instituției Prefectului-Județul Botoșani, 

primarului și persoanelor interesate, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare la 

sediul primăriei și publicare pe siteul https://primarianicseni.ro/. 

Aceste şedinţe au presupus o pregătire prealabilă ce a însemnat, printre 

altele, întâlnirea consilierilor în şedinţe pe comisii, constituite prin HCL nr. 

26/26.11.2020 astfel: 

 

* COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU PROGRAME DE 

DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET, FINANȚE, ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI,  în următoarea componenţă: 

 

Damian Florin – președinte 

Patrar Marcela – secretar 
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Jîjie Ovidiu-Puiu – membru 

Holoc Ioan – membru 

Bulancea Gheorghe-Puiu – membru 

Gaidur Ioan – membru 

Iliescu Iulian - membru 

 

* COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE, A 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR, în următoarea componenţă: 

 

Patrar Marcela – președinte 

Holoc Ioan – secretar 

Damian Florin – membru 

Bulancea Gheorghe-Puiu – membru 

Crețu Daniel-Ionuț - membru 

 

* COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, 

CULTURĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT, 

în următoarea componenţă: 

 

Pîrlog Rodica – președinte 

Crețu Daniel-Ionuț – secretar 

Gaidur Ioan – membru  

Daniliuc Mircea – membru 

Huțanu Ionuț - membru 

 

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:  

1. analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;  

2. se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre 

avizare;  

3. întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor 

analizate, pe care le prezintă Consiliului Local.  

 

3. PRIMARUL COMUNEI NICȘENI 

 

PRIMARUL este autoritatea executivă a administraţiei publice locale şi îşi 

desfăşoară activitatea în baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a 

decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a 

hotărârilor consiliului local.  

De asemenea, primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în 

relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, 

precum şi în justiţie.  

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile 

legii;  
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b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;  

c) atribuţii referitoare la bugetul local;  

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;  

e) alte atribuţii stabilite prin lege.  

 

În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter 

normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la 

cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.  

Primarul a fost validat prin încheierea de ședință din 16.10.2020 

pronunțată de Judecătoria Botoșani în dosarul nr. 10792/193/2020. 

În anul 2021 primarul comunei Nicșeni a emis un număr de 139 dispoziții. 

Dispozițiile cu caracter normativ au fost aduse la cunoștință publică prin afișare la 

afișierul din incinta primăriei și pe site (https://primarianicseni.ro/monitorul-oficial-

local/dispozitiile-autoritatii-executive/). 

 

 

4. PRIMĂRIA COMUNEI NICȘENI 

 

Primarul, viceprimarul, administratorul public şi aparatul de specialitate al 

primarului constituie, conform prevederilor art. 5 pct. 36 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, Primăria Comunei Nicșeni, structură funcţională cu 

activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi 

dispoziţiile primarului, legile, hotărârile de guvern şi soluţionează problemele 

curente ale colectivităţii locale. 

Întreaga activitate a primăriei este organizată şi condusă de către primar, 

viceprimarul, secretarul general al comunei, birourile şi compartimentele fiind 

subordonate direct acestuia, şi care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce 

revin acestora, în condiţii de legalitate şi eficienţă. 

În anul 2021, la toate realizările instituției, un aport deosebit de important 

a fost adus de întregul aparat de specialitate al primarului, care a depus eforturi 

pentru continuarea procesului de eficientizare a serviciilor și pentru optimizarea 

eficacității și calității prestațiilor oferite. 

Atribuțiile care îmi sunt conferite prin lege nu se pot îndeplini decât prin 

intermediul întregii structuri a primăriei, personalul înțelegând pe deplin 

responsabilitatea pe care o poartă pentru respectarea legalității și a rezolvarea 

problemelor comunității. 

 

4.1. BIROU FINANCIAR, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI RESURSE 

UMANE 

 

La nivelul anului 2021, bugetul general al Comunei Nicșeni a fost de 

4790587 lei, din care: 

● Cheltuieli totale 4648147 lei 

  ● Cheltuieli salariale 1169773 lei 

  ● Cheltuieli materiale 614060 lei 

   ● unități școlare 360000 lei  

   ● salubrizare 159881,88 lei  
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   ● drumuri 493746 lei  

   ● iluminat 146001 lei  

  ● Investiții 1704676 lei 

●Venituri totale 3779135 lei 

Excedentul la sfârșitul anului 2021 pentru anul în curs și anii anteriori a 

fost de 322.000  lei. 

 

Compartimentul financiar contabil s-a preocupat de colectarea taxelor și 

impozitelor datorate de persoanele juridice și cetățenii comunei pentru anul 2021 și 

anii anteriori. Încasările au fost în cuantum de 716.312 lei, din care amenzile 

reprezintă suma de 76.136 lei. 

În evidența acestui compartiment sunt înregistrate 2413 de poziții de rol 

persoane fizice și 36 persoane juridice. 

În dosarele de executare silită instrumentate în anul 2021, s-au întocmit 40 

de titluri executorii și somații cu valoare de 288.451 lei, din care 2 dosare de 

insolvabilitate pentru suma de 214507 lei. Din cele 40 de dosare de executare silită  

s-au transformat în folosul comunității 3 dosare pentru suma de 14.193 lei. 

La un număr de 31 de popriri existente cu valoarea totală de 57921 lei s-au 

mai întocmit 3 popriri cu valoarea de 8857 lei. 

 

În activitatea privind urbanismul, au fost eliberate 11 autorizaţii de 

construire şi 25 certificate de urbanism. 

 

 

Compartimentul achiziții publice se ocupă de fundamentarea și 

gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiții 

finanțate de la bugetul local, bugetul de stat, fonduri europene, propuse spre 

realizare. 

Activitatea din acest compartiment este foarte complexă, necesită răbdare, 

pregătire profesională și atenție maximă. 

În anul 2021 s-au refăcut drumuri sătești degradate, prin pietruirea cu 

material de balastieră. 

S-au montat tuburi și s-au efectuat șanțuri, podețe și lucrări cu autogrederul 

pe drumurile comunale, sătești și de exploatare, s-au efectuat servicii de întreținere și 

reparație a iluminatului public prin lucrări de extindere pe DS 941 (320 m) și 

înlocuire a surselor de iluminat public. 

S-au început lucrările de amenajare a centrului civic al comunei, fiind 

construite trotuare pietonale în localitatea Nicșeni. Au fost montate 32 de camere de 

supraveghere video stradale.  

S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare drum comunal DC 65 Costești-Nicșeni pe o lungime de 3,217 km, 

comuna Nicșeni, județul Botoșani”. 

Sediul primăriei a fost reabilitat termic; s-au achiziționat freză de zăpadă, 

generator, software integrat și server pentru asigurarea continuității instituției. 

Căminul cultural Nicșeni a fost dotat cu aparate de aer condiționat. Totodată, au fost 

sortate, inventariate, toaletate, legate și aranjate pe raft documentele aflate în arhiva 

instituției din anii precedenți. 



 6 

În cursul anului 2021 s-a depus proiectul tehnic de autorizare ISU a Școlii 

Mihai Constantineanu Dorobanți. 

La Compania Națională de Investiții au fost depuse următoarele proiecte: 

- SF reabilitare modernizare și dotare Grădinița Nicșeni 

- Proiect tehnic reabilitare modernizare și dotare Grădinița Nicșeni 

- SF și Proiect tehnic Construire și dotare Cămin cultural Dorobanți 

- Documentație și avize sală de sport-proiect pilot Dorobanți 

În cadrul Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny” s-au depus 

cereri de finanțare și devize generale estimative pentru proiectele de investiții 

„Înființare sistem de alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare al apelor 

uzate în localitățile Nicșeni și Dorobanți, comuna Nicșeni, județul Botoșani” și 

„Modernizare și asfaltare drumuri de interes local în comuna Nicșeni, județul 

Botoșani”. 

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R a fost depus 

proiectul „Achiziție tractor și agregate, comuna Nicșeni, județul Botoșani”. 

În anul 2021 s-a derulat Contractul pentru finanţarea în cadrul programului 

naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate 

de unităţile administrativ-teritoriale pentru terenurile situate în extravilan. 

 

4.2. COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

Protecţia copilului la nivel local este asigurată de compartimentul funcţional 

asistenţa socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Persoanele adulte care necesită protecţie specială sunt asistate de persoane 

încadrate ca asistenţi personali ai persoanelor cu handicap. 

Activitatea privind protecţia socială  şi ocrotirea copilului se desfăşoară în 

colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani. 

Astfel, în anul 2021 s-au primit la nivelul comunei următoarele prestaţii 

sociale: 

- alocaţii de stat – 39; 

- alocații de susținere - 23; 

- ajutor social - 11; 

- supliment energie electrică – 36; 

- supliment lemne – 36; 

- asistenți personali - 4; 

- indemnizații creștere copil – 27; 

- indemnizații de handicap – 18; 

- beneficiari POAD – 118; 

- beneficiari masă caldă – 151. 

 

Ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei Comunei Nicșeni a înregistrat 

22 acte de căsătorie și 31 de acte de deces. Au fost transcrise 1 act căsătorie, 7 acte 

naștere și 1 act de adopție. 

În cadrul compartimentului registru agricol au fost eliberate 30 de 

atestate de producător și 41 de carnete, anual fiind vizate 192. Au fost înregistrate 

230 de contracte de arendă. 
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5. CULTURĂ, EDUCAȚIE, MEDIU ŞI EVENIMENTE 

 

Pentru a păstra şi revitaliza  folclorul coregrafic în comunitate, unităţile de 

învăţământ încearcă să menţină în rândul celor mai tineri membri ai comunităţii 

noastre folclorul coregrafic, participând activ la toate serbările şi sărbătorile 

celebrate în comunitate. 

Şi în anul 2021 s-au organizat activităţi cultural-artistice, cu caracter 

predominant folcloric şi de marcare a identităţii locale. Periodic se organizează 

„Clubul copiilor” în cadrul Căminului Cultural Nicșeni, activitățile fiind susținute de 

membrii comunității, cadrele didactice și autoritățile locale.  

Cu ocazia zilei eroilor s-au depus coroane și s-a oficiat o rugăciune de 

pomenire la monumentul ridicat în cinstea acestora, unde au participat preoți, copii și 

cetățeni din comună. 

În colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani - ISU 

Botosani s-a organizat „Caravana Pompierului Sam”, în cadrul căreia copiii și adulții 

prezenți la eveniment au învățat cum să prevină accidentele casnice sau cum să 

acorde primul ajutor în astfel de situații. Copiii au participat la activități interactive 

cu rol educativ în domeniul situațiilor de urgență, au învățat cum să se comporte 

dacă sunt implicați sau martori ai unor evenimente nedorite fie că este vorba de 

incendii, inundații sau descoperirea munițiilor rămase neexplodate. Cu ajutorul 

manechinelor, ei au învățat cum să acorde primul ajutor. 

Pentru sărbătorile de iarnă s-au pregătit pachete ce au fost oferite copiilor de 

pe teritoriul administrativ al comunei.    

Pe tot parcursul anului 2021 s-a acționat în planul asigurării aspectului 

gospodăresc al comunei, prin igienizarea acostamentelor drumurilor, igienizarea 

cursurilor de apă, preluarea deșeurilor și controlul permanent al depozitării acestora. 

Materialul prezentat este o sinteză a activității administrației publice locale 

în decursul anului 2021, care reflectă starea economică, socială și de mediu a 

Comunei Nicșeni. 

Prezentul raport reprezintă aplicarea principiilor autonomiei locale şi 

demonstrează dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice 

locale, consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă,  

de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care 

le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.  

 

 

 

PRIMAR 

Bulboacă Victor-Claudiu 

 

 

 

                   


