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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi 31.01.2023, în ședință ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

           Ședința a fost convocată de îndată prin Dispoziția nr.10/24.01.2023. 

           Ședința se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

           La ședință participă un număr de 10 consilieri din 11 convocați telefonic, precum și 

domnul primar. Lipsește doamna consilier Porfireanu Maricica. Materialele înscrise pe ordinea 

de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali pe suport de hârtie și/sau în format electronic, 

la sediul primăriei. 

           Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul primăriei 

și 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. Proces verbal al ședinței ordinare din 27.12.2022 

2. Proces verbal al ședinței extraordinare din 27.12.2022 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-

aprilie 2023 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din comisia 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general comunei 

Nicșeni 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare a unor imobile care 

aparțin domeniului public al comunei Nicșeni 

6. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de elaborare și actualizare a Planului 

Urbanistic General al comunei Nicșeni și a Regulamentului local de urbanism 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Nicșeni pe anul 2023 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a 

indicatorilor tehnico-economici/indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului 

general/devizului general actualizat privind obiectivul de investiții     

,, Modernizare și asfaltare drumuri de interes local în comuna Nicșeni, județul Botoșani,, 

aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny,, precum 

și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 2023, 

în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, precum și pentru 
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persoanele obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor 

hotărâri judecătorești 

10. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare prin 

utilizarea excedentului bugetului local al anilor precedenți 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al 

comunei Nicșeni și a Regulamentului local de urbanism 

12. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante, 

aprobarea organigramei și a statutului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului 

comunei Nicșeni 

13. Prezentarea raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al comunei 

Nicșeni pentru trimestrele I și II a anului 2022 

14. Prezentare raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali în semestrul II, 

2022 

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

din 10 consilieri prezenți. 

1. Aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare din 27.12.2022 

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

ședinței ordinare din 27.12.2022. 

                   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.  Aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare din 18.01.2023 

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

ședinței ordinare din 18.01.2023. 

                    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 alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-

aprilie 2023. Inițiator – primar Bulboacă Victor – Claudiu 

          Domnul președinte Bulancea Gheorghe – Puiu propune pe doamna viceprimar Patrar 

Marcela. Nu sunt alte propuneri. Se supune la vot punctul 3 al ordinii de zi, care se adoptă cu 

10 voturi ,, pentru,, 

                   Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din 

comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 

comunei Nicșeni. Inițiator – primar Bulboacă Victor – Claudiu 

 

          Domnul consilier Holoc Ioan propune pe Damian Florin și Jîie Ovidiu - Puiu. Nu sunt 

alte propuneri. Se supune la vot punctul 4 al ordinii de zi, care se adoptă cu 10 voturi ,, pentru,, 
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                   Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 

 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare a unor imobile care 

aparțin domeniului public al comunei Nicșeni. Inițiator – primar Bulboacă Victor – 

Claudiu 

         Domnul primar explică că este vorba despre Grădinița Dorobanți și despre terenul aferent, 

pc. 104/1, CF 51121, în vederea actualizării informațiilor cadastrale  în inventar. 

Nu sunt alte discuții. Se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi, care se adoptă cu 10 voturi ,, 

pentru,, 

                   Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. 

6. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de elaborare și actualizare a 

Planului Urbanistic General al comunei Nicșeni și a Regulamentului local de 

urbanism. Inițiator – primar Bulboacă Victor – Claudiu 

 

                  Domnul primar prezintă adresa nr. 17014/03.01.2023, primită de la Instituția 

Prefectului Botoșani. Nu sunt alte discuții. Se supune la vot punctul 6 al ordinii de zi, care se 

adoptă cu 10 voturi ,, pentru,, 

                 Se trece la punctul 7  al ordinii de zi. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Nicșeni pe anul 

2023. Inițiator – primar Bulboacă Victor – Claudiu 

 

                Domnul primar prezintă partea de cheltuieli în mod special. Nu sunt alte discuții. Se 

supune la vot punctul 7 al ordinii de zi, care se adoptă cu 9 voturi ,, pentru,, și 1 abținere, domnul 

consilier Gaidur Ioan. 

                   Se trece la punctul 8  al ordinii de zi. 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

investiții, a indicatorilor tehnico-economici/indicatorilor tehnico-economici actualizați 

și a devizului general/devizului general actualizat privind obiectivul de investiții ,, 

Modernizare și asfaltare drumuri de interes local în comuna Nicșeni, județul 

Botoșani,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel 

Saligny,, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului.  Inițiator – primar Bulboacă Victor – 

Claudiu 

             Domnul președinte Bulancea Gheorghe – Puiu prezintă.  Nu sunt alte discuții. Se 

supune la vot punctul 8 al ordinii de zi, care se adoptă cu 9 voturi ,, pentru,, și 1 abținere, domnul 

consilier Gaidur Ioan. 

             Se trece la punctul 9  al ordinii de zi. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 

2023, în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, 

precum și pentru persoanele obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul 

comunității în baza unor hotărâri judecătorești. .  Inițiator – primar Bulboacă Victor 

– Claudiu 

 

             Doamna vicepreimar Patrar Marcela  prezintă.  Nu sunt alte discuții. Se supune la vot 

punctul 9 al ordinii de zi, care se adoptă cu 10 voturi ,, pentru,,. 

             Se trece la punctul 10  al ordinii de zi. 

10. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare 

prin utilizarea excedentului bugetului local al anilor precedenți. Inițiator – primar 

Bulboacă Victor – Claudiu 

 

              Domnul primar Bulboacă Victor - Claudiu prezintă.  Nu sunt alte discuții. Se supune 

la vot punctul 10 al ordinii de zi, care se adoptă cu 9 voturi ,, pentru,, și 1 abținere, domnul 

consilier Gaidur Ioan. 

                    Se trece la punctul 11  al ordinii de zi. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic 

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

Bulboacă Victor – Claudiu 

  

                      Domnul primar Bulboacă Victor - Claudiu prezintă.  Nu sunt alte discuții. Se 

supune la vot punctul 11 al ordinii de zi, care se adoptă cu 10 voturi ,, pentru,, . 

                      Se trece la punctul 11  al ordinii de zi. 

 

12. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante, 

aprobarea organigramei și a statutului de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nicșeni. Inițiator – primar Bulboacă Victor – Claudiu 

 

                Domnul primar Bulboacă Victor - Claudiu menționează că este vorba despre 

aprobarea organigramei și a statutului de funcții, cum se face în fiecare an.  Nu sunt alte 

discuții. Se supune la vot punctul 12 al ordinii de zi, care se adoptă cu 10 voturi ,, pentru,, . 

                    Se trece la punctul 13  al ordinii de zi. 

 

 

 

 

13. Prezentarea raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al 

comunei Nicșeni pentru trimestrele I și II a anului 2022 
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                  Doamna Cîșlariu Mihaela- Andreea prezintă raportul. Nu sunt alte discuții. Se 

supune la vot punctul 13 al ordinii de zi, care se adoptă cu 10 voturi ,, pentru,, . 

                    Se trece la punctul 14  al ordinii de zi. 

 

 

14. Prezentare raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali în 

semestrul II, 2022 

  

             Domnul primar Bulboacă Victor - Claudiu prezintă în locul doamnei Humelnicu 

Cristina. Nu sunt alte discuții. Se supune la vot punctul 14 al ordinii de zi, care se adoptă cu 

10 voturi ,, pentru,, . 

 

 

Diverse: Doamna Pîrlog Rodica prezintă problema câinilor de pe străzi. Domnul Bulancea 

Gheorghe – Puiu prezintă problema gunoaielor. 

 

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

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

BULANCEA GHEORGHE-PUIU                              DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 

 

 

 

 

 

  

 

 


