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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 15.09.2022, în ședința ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 75 din 09.09.2022. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 11 consilieri din 11 convocaţi telefonic, domnul primar și 

șeful biroului financiar. 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: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 10.08.2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere a Lacului de agrement 

Dorobanți 

3. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de achiziție a unor terenuri pentru 

amplasarea rezervorului de apă, a stațiilor de pompare și epurare din cadrul obiectivului de 

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității construirii unui Centru 

de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției „CONSTRUIRE ȘI DOTARE 

CĂMIN CULTURAL ÎN SAT DOROBANȚI, COMUNA NICȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 

6. 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 11 voturi pentru din 11 

consilieri prezenți.  

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 10.08.2022 

Secretarul general al comunei dă citire și supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței 

ordinare din 10.08.2022. 

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

11 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere a Lacului de 

agrement Dorobanți. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 
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Dl. Primar – am inițiat acest proiect de hotărâre ca urmare a numeroaselor solicitări din 

partea cetățenilor. Știm cu toții că Lacul de agrement este simbolul comunei. Actualmente este 

secat, plin de vegetație și nămol, oferind o imagine dezolantă celor care trec pe acolo. În cadrul 

acestui proiect ne dorim să cosim vegetația, să îndepărtăm nămolul și sedimentele depuse, precum 

și transportarea acestora pe un alt teren, în vederea amenajării corespunzătoare a lacului. 

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

voturi pentru și 1 vot împotrivă (domnul consilier Holoc) și 2 abțineri (domnii consilieri Gaidur și 

Huțanu). 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 

3. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de achiziție a unor terenuri pentru 

amplasarea rezervorului de apă, a stațiilor de pompare și epurare din cadrul obiectivului de 

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

uzate în localitățile Nicșeni și Dorobanți, comuna Nicșeni, județul Botoșani”. Inițiator – 

primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Primar – după cum bine știți, sistemul cu apă și canalizare este pe lista la „Anghel 

Saligny”. În inventarul domeniului public și privat nu am identificat terenuri pentru amplasarea 

rezervorului de apă, a stațiilor de pompare și epurare și ce aceea consider necesară achiziționare 

terenurilor pentru a putea proiecta și implementa proiectul. 

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

11 voturi pentru. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității construirii unui 

Centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie. Inițiator – primar 

Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse intenționează să lanseze, 

în perioada 20 septembrie – 20 noiembrie 2022, apelul aferent Investiției 1. Crearea unei rețele de 

centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie din cadrul Componentei 13 - 

Reforme sociale a Planului Național de Redresare și Reziliență al României. Ne propunem să 

depunem un proiect pe această finanțare. 

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

11 voturi pentru. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției „CONSTRUIRE ȘI 

DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT DOROBANȚI, COMUNA NICȘENI, JUDEȚUL 

BOTOȘANI”. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – În vederea pregătirii domeniului cultural pentru a fi capabil să participe la 

efortul general de creștere a calității vieții în spațiul rural și diversitatea economiei rurale, precum 

și conservarea patrimoniului cultural prin derularea unor activități specifice, propun consiliului 

local al comunei Nicșeni aprobarea realizării investiției „Construire și dotare Cămin cultural în sat 

Dorobanți, comuna Nicșeni, județul Botoșani” pe actualul amplasament al clădirii căminului 

cultural. În urma expertizei tehnice se propune demolarea actualului cămin și construirea altuia 

nou, din motive de rentabilitate. 

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

11 voturi pentru. 
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Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 

 

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

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

Claudiu 

Dna. Pătrăuțanu – vin cu o completare la proiectul initial. Depun referatul nr. 

3947/15.09.2022 prin care motive că din eroare, ulterior întocmirii proiectului am sesizat 

omisiunea evidențierii rubricilor cu venituri. 

 

Diverse 

Secretarul general – am înștiințat consilierii locali despre obligativitatea depunerii 

rapoartelor de activitate. Cu excepția domnului consilier Huțanu toți consilierii locali au prezentat 

rapoartele de activitate. După ședința consiliului local acestea vor fi încărcate pe siteul comunei. 

 

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

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

   DANILIUC MIRCEA              DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


