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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 24.11.2022, în ședința ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 105 din 18.11.2022. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 10 consilieri din 11 convocaţi telefonic, domnul primar și 

șeful biroului financiar. Lipsește nemotivat domnul consilier Huțanu Ionuț. 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 13.10.2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic 

General al comunei Nicșeni și a Regulamentului local de urbanism 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea zilei de 19 decembrie 2022 pentru desfășurarea 

evenimentelor specifice sărbătorilor de iarnă 

4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Nicșeni 

nr. 31/26.05.2022 privind aprobarea actului adițional la contractul de închiriere a suprafețelor 

de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Nicșeni nr. 2731/14.05.2021 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului pe trimestrul III al anului 

2022 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al comunei 

Nicșeni în vederea achiziționării de cadouri pentru copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni 

 

Domnul primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind 

stabilirea zilei de 19 decembrie 2022 pentru desfășurarea evenimentelor specifice sărbătorilor de 

iarnă. 

Totodată, având în vedere urgența aprobării proiectului de rețea școlară până pe data de 

5.12.2022, precum și necesitatea achiziționării în cel mai scurt timp a terenurilor necesare 

implementării sistemului de apă și canalizare, domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi 

cu următoarele proiecte de hotărâri: 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul școlar 

2023-2024 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării suprafeței de 2.300 mp teren arabil, 

situat în extravilanul comunei Nicșeni în pc 134/324, nr. cadastral 52734, în vederea realizării 
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obiectivului 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” 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării suprafeței de 4.300 mp teren 

arabil, situat în extravilanul comunei Nicșeni în pc 250/13 și pc 253/4, nr. cadastral 50304, în 

vederea realizării obiectivului 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” 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării suprafeței de 2.300 mp teren 

arabil, situat în extravilanul comunei Nicșeni în pc 134/81, nr. cadastral 52275, în vederea 

realizării obiectivului 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” 

 

Se supune la vot ordinea de zi modificată și suplimentată, care este aprobată cu un număr de 

10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți.  

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 13.10.2022 

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

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

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic 

General al comunei Nicșeni și a Regulamentului local de urbanism. Inițiator – primar 

Bulboacă Victor-Claudiu 

Secretar general – proiectul a fost supus dezbaterii publice, nefiind propuse recomandări. 

Dna. Patrar – comisia juridică a avizat favorabil proiectul. 

Dl. Holoc – la următorul PUG ar trebui identificate și incluse și alte terenuri 

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

10 voturi pentru. 

Punctul 3 fiind retras de pe ordinea de zi, se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

 

4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Nicșeni nr. 31/26.05.2022 privind aprobarea actului adițional la contractul de închiriere a 

suprafețelor de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Nicșeni nr. 2731/14.05.2021. 

Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. Secretar – Instituția Prefectului Județului Botoșani, urmare a exercitării tutelei 

administrative, propune abrogarea acestei hotărâri întrucât soluția legală agreată este aceea a 

încheierii unui nou contract pentru suprafața de pajiște disponibilă atribuită și nu încheierea unui 

act adițional la un contract în derulare, chiar dacă există identitate între părțile contractante. 

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

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului pe trimestrul III al anului 

2022. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna Pătrăuțanu prezintă execuția bugetului pe trimestrul III al anului 2022. 
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Nefiind discuții, se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 

 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al 

comunei Nicșeni în vederea achiziționării de cadouri pentru copii cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă 2022. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – propun și în acest an să susținem inițiativa acordării de cadouri copiilor din 

comunitatea noastră, care sunt principalii beneficiari ai sărbătorilor de iarnă. 

Dna. Patrar – proiectul de hotărâre are avizul comisiei economice. 

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

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: 

 

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

– primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Pătrăuțanu prezintă propunerile de rectificare a bugetului local. 

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

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul 

școlar 2023-2024. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – ulterior convocării acestei ședințe a venit o solicitare din partea Inspectoratului 

Școlar de aprobare a proiectului de rețea școlară până pe data de 5.12.2022 în vederea emiterii 

avizului. Acesta este și motivul pentru care am propus suplimentarea ordinii de zi. 

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

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării suprafeței de 2.300 mp teren 

arabil, situat în extravilanul comunei Nicșeni în pc 134/324, nr. cadastral 52734, în vederea 

realizării obiectivului 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”. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – așa cum am adus la cunoștința consiliului local în ședințele anterioare, este 

necesară achiziționarea în cel mai scurt timp a unor suprafețe de teren pentru amplasarea și 

realizarea componentelor sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare, întrucât în 

inventarul domeniului public și privat al comunei nu am identificat suficiente terenuri care să 

corespundă cerințelor tehnice. 

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

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării suprafeței de 4.300 mp teren 

arabil, situat în extravilanul comunei Nicșeni în pc 250/13 și pc 253/4, nr. cadastral 50304, în 

vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă și 
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înființare sistem de canalizare al apelor uzate în localitățile Nicșeni și Dorobanți, comuna 

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

Dl. primar – pentru toate proiectele suplimentare ale ordinii de zi privind achiziția de 

terenuri am contractat servicii de evaluare pentru stabilirea valorii terenului în vederea adoptării 

unei hotărâri corecte. 

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

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării suprafeței de 2.300 mp teren 

arabil, situat în extravilanul comunei Nicșeni în pc 134/81, nr. cadastral 52275, în vederea 

realizării obiectivului 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”. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

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

10 voturi pentru. 

 

 

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

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

    BULANCEA GHEORGHE-PUIU             DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


