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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 27.12.2022, în ședința ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 119 din 21.12.2022. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 9 consilieri din 10 convocaţi telefonic, precum și domnul 

primar. 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 24.11.2022 

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 13.12.2022 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local 

a domnului Daniliuc Mircea 

4. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de execuție într-o 

funcție de nivel superior 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul 

2023 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicșeni 

 

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

școlare pentru anul școlar 2023-2024. 

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată, care este aprobată cu un număr de 9 voturi 

pentru din 9 consilieri prezenți.  

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 24.11.2022 

Secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare din 

24.11.2022. 

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: 
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2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 13.12.2022 

Secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței 

extraordinare din 13.12.2022. 

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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

local a domnului Daniliuc Mircea. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – domnul consilier Daniliuc Mircea și-a înaintat demisia din calitatea de consilier 

local. Conform Codului Administrativ consiliul local are competența să constate încetarea 

mandatului precum și vacantarea locului prin hotărâre. 

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 transformarea unei funcții contractuale de execuție în-

tr-o funcție de nivel superior. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Secretar general - Conform art. 554 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, în situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului contractual se 

poate face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul 

de nivel imediat superior. Conform art. 42 alin. 2 din Regulamentul-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 

286/2011, promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte 

profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea 

post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul 

de nivel imediat superior. Întrucât ocupantul a fost promovat în treapta I prin dispoziția primarului 

nr. 113/28.11.2022, este necesară și transformarea postului într-o treaptă superioară, operațiune ce 

se reflectă în statul de funcții. 

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 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul 

2023. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – am propus ca taxele și impozitele pe anul viitor să rămână la nivelul celor din 

anul în curs, care să fie indexate cu indicele de inflație de 5,1%, pentru a respecta și prevederile 

fiscale. Taxa de salubrizare s-a calculat estimativ conform algoritmului comunicat de ADI 

Ecoproces. 

Dl. Gaidur – Taxa pentru gunoi este o taxă locală pe care o apreciază și o aprobă consiliul 

local. Nu ne dictează Botoșaniul ce hotărâre trebuie să luăm. Eu nu mă iau după hârtii; este o taxă 

pe care o stabilim noi. 

Dl. primar – anul trecut a fost 3,7 lei. 

Dl. Jîjie - 5 lei la utilizatori casnici nu este o taxă așa de mare. 
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Dl. Bulancea – propun să fie 4 lei taxa de salubrizare la utilizatori casnici. Oamenii 

întâmpină suficiente dificultăți financiare. 

Dl. primar – cum considerați, consiliul local aprobă. 

Dl. Holoc – să fim mai atenți la cântărirea gunoaielor. 

Dl. primar – voi discuta cu doamna viceprimar, care are atribuții în acest sens. 

Dl. Gaidur – nu vă mai temeți de amendă. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Bulancea de modificare a taxei de 

salubrizare pentru utilizatorii casnici la 4 lei/persoană/lună, care se adoptă cu un număr de 8 

voturi pentru și o abținere (dl. Jîjie). 

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

de 8 voturi pentru și o abținere (dl. Jîjie). 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 

 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei. Inițiator – 

primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – am primit 65 mii lei de la Guvern. Am pus 5.000 lei la întabularea drumului 

care va duce la rezervorul de apă și 60.000 pentru achiziție piatră. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 9 

voturi pentru.  

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: 

 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici 

și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Nicșeni. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Secretar general – urmare a negocierii cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, se propune modificarea salariului de bază a funcției publice de consilier/consilier 

juridic/inspector/consilier achiziții publice, grad profesional asistent, respectiv a coeficientului de 

salarizare de la 1,65 la 1,8, care se va înmulți cu 2080, rezultând un salariu de bază brut aferent 

gradației 0 de 3744 lei, salariul actual fiind cu mult sub nivelul unei funcții de execuție pentru 

ocuparea căreia sunt necesare studii medii. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 7 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 9 

voturi pentru.  

Se trece la punctul suplimentar al ordinii de zi: 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024. 

Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – ulterior emiterii dispoziției de convocare a consiliului local Inspectoratul 

Școlar ne-a comunicat avizul pentru rețeaua școlară, totodată solicitând adoptarea hotărârii de 

aprobare a rețelei școlare pentru anul școlar următor în cel mai scurt timp. 

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

număr de 9 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 


