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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 18.01.2023, în ședința extraordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 9 din 17.01.2023. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 10 consilieri din 11 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. Depunerea jurământului de către doamna Porfireanu Maricica 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția 

„CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT DOROBANȚI, COMUNA NICȘENI, 

JUDEȚUL BOTOȘANI” 

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE ȘI 

DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT DOROBANȚI, COMUNA NICȘENI, JUDEȚUL 

BOTOȘANI” 

 

Se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu un număr de 9 voturi pentru din 10 

consilieri prezenți.  

 

1. Depunerea jurământului de către doamna Porfireanu Maricica 

Secretar general – prin Încheierea Judecătoriei Botoșani din 5 ianuarie 2023 pronuțată în 

dosarul nr. 69/193/2023 a fost validat mandatul de consilier local al doamnei Porfireanu Maricica, 

declarată supleant din partea Partidului Național Liberal, ca urmare a vacantării locului domnului 

Daniliuc Mircea, prin demisie, conform HCL nr. 66/27.12.2022. Conform art. 122 alin. 2 din 

Codul administrativ, consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului 

consiliului local depune jurământul în fața consiliului local în termen de 15 zile de la data 

comunicării validării mandatului. 

Doamna Porfireanu Maricica dă citire jurământului. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

investiția „CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT DOROBANȚI, 

COMUNA NICȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”. Inițiator – primar Bulboacă Victor-

Claudiu 

Dl. primar prezintă indicatorii tehnico-economici și devizul. În maximum 15 luni ar trebui 

finalizat. 2,8 milioane sunt bani fianțați de CNI. Comuna Nicșeni va plăti racordarea la curent 

electric, apă, canalizare. Până la înființarea sistemelor de apă și canalizare vom funcționa cu fosă 

și fântână. De demolare ne vom ocupa tot noi. Va trebui să mai asigurăm internetul și alte servere 

necesare. Va trebui să predăm amplasamentul fără clădirea veche de pe el. 

Dl. Gaidur – sunt de acord cu construirea căminului nou. La Dacia nu avem cămin cultural. 

Acolo se reduce natalitatea. Este strict necesar să facem și acolo ceva. Trebuie să stabilim și 

prioritățile. 

Dl. Damian – nu vom renunța la căminul de la Dorobanți pentru unul în Dacia. Vom face și 

acolo dacă vom identifica fonduri. 

Dl primar – pe lângă acest proiect m-am preocupat să depunem o cerere pentru lucrări de 

primă urgență prin care am cerut de la Ministerul Dezvoltării finanțare pentru 9 km de asfalt. 

Vom avea în vedere acest aspect și la întocmirea bugetului. Vom pleca din Nicșeni spre Dacia cu 

asfalt mai mult de 2 km. Domnul primar dă citire sectoarelor de drum propuse spre finanțare. 

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

10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

„CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT DOROBANȚI, COMUNA 

NICȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – așa cum explicat și la proiectul precedent, după aprobarea indicatorilor trebuie 

predat și amplasamentul, care este condiționat de demolarea clădirii vechi a căminului cultural. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 3 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 


