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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 04.10.2022, în ședința extraordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 83 din 30.09.2022. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 8 consilieri din 11 notificați prin convocarea nr. 

4199/30.09.2022. Lipsesc nemotivat domnii Bulancea Gheorghe-Puiu și Huțanu Ionuț și motivat 

doamna viceprimar, Patrar Marcela. Materialele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziția 

consilierilor locali pe suport hârtie și/sau în format electronic, la sediul primăriei.  

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: 

 

Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 27/19.05.2022 privind aprobarea 

documentației în vederea participării la programul „Fondul Local” în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență – Componenta 10 

 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

necesității și oportunității realizării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare 

Grădiniță, sat Nicșeni, comuna Nicșeni, județul Botoșani” 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată, care este aprobată cu un număr de 8 voturi 

pentru din 8 consilieri prezenți.  

 

1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 27/19.05.2022 privind 

aprobarea documentației în vederea participării la programul „Fondul Local” în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10. Inițiator – primar Bulboacă 

Victor-Claudiu 

Dl. Primar – Prin HCL nr. 27/19.05.2022 s-a aprobat participarea comunei Nicșeni, județul 

Botoșani la programul „Fondul Local” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – 

Componenta 10, cu următoarele axe de investiții: 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 

inteligente de management urban/local): 

• Mobilier inteligent fotovoltaic : stații de autobuz inteligente  

• Infrastructură de igienizare inteligentă: coșuri de gunoi inteligente. 

Cererea de finanțare a fost înregistrată sub nr. C10-I1.2-1018. În etapa de evaluare a cererii 

se solicită aprobarea de către consiliul local al comunei Nicșeni a întregii valori eligibile a 

proiectului, respectiv 322.000 euro așa cum este menționat în cererea de finanțare, întrucât prin 

HCL nr. 27/19.05.2022 nu s-a aprobat și această valoare, fiind astfel necesară modificarea art. 2 al 

acestei hotărâri. 
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Nefiind discuții, se supune la vot punctul 1 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 8 

voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării 

obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță, sat Nicșeni, comuna 

Nicșeni, județul Botoșani”. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Primar – pentru realizarea acestui obiectiv am identificat ca posibilă sursă de finanțare 

fondurile puse la dispoziție prin Planului Național de Redresare și Reziliență al României. Având 

în vedere necesitatea creării unor direcții noi pentru generațiile viitoare și creșterii impactului și 

calității serviciilor publice locale privind educația, propun analizarea și aprobarea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 8 

voturi pentru. 

 

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

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

   DANILIUC MIRCEA              DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


