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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

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

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 27.02.2023, în ședința ordinară a consiliului local al comunei Nicșeni 

 

 

Ședința a fost convocată prin Dispoziţia nr. 21 din 21.02.2023. 

Ședinţa se desfășoară în sala mare a căminului cultural Nicșeni. 

La şedinţă participă un număr de 9 consilieri din 11 convocaţi, precum și domnul primar. 

Lipsește nemotivat domnul consilier Huțanu Ionuț și motivat doamna Porfireanu Maricica. 

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 extraordinare din 16.02.2023 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei din bugetul local al comunei 

Nicșeni în vederea achiziționării de flori, cu ocazia zilei de 8 Martie 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare a unui imobil care 

aparține domeniului public al comunei Nicșeni 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei 

Nicșeni pe anul 2022 

 

În vederea rezolvării unor probleme urgente, care au termen de soluționare, domnul primar 

propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

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

precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de 

investiții 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe 

teritoriul administrativ al comunei Nicșeni aplicabil în anul 2023 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea valorificării și 

casării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar aparținând domeniului privat al comunei 

Nicșeni 

8. Analiza cererilor de reziliere a unor contracte de închiriere pajiști 

 

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

pentru din 9 consilieri prezenți.  
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1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 16.02.2023 

Secretar general propune spre aprobare procesul-verbal al ședinței extraordinare din 

16.02.2023. 

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: 

 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei din bugetul local al comunei 

Nicșeni în vederea achiziționării de flori, cu ocazia zilei de 8 Martie. Inițiator – primar 

Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dna. Patrar – am discutat în cadrul comisiilor și suntem de acord cu această propunere. 

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

voturi pentru și 1 abținere (dl. Gaidur). 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare a unui imobil 

care aparține domeniului public al comunei Nicșeni. Inițiator – primar Bulboacă Victor-

Claudiu 

Dl. primar – La poziția nr. 135 din inventar este înscrisă Livada Dorobanți, teren situat în 

intravilanull localității Dorobanți, în pc 104/2, între Grădinița Dorobanți și Atelierul Școlii 

Dorobanți, cu suprafața de 5000 mp. În urma efectuării măsurătorilor, s-a constatat că suprafața 

imobilului este de 4364 mp, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului anexat, 

iar categoria de folosință nu mai este livadă ci teren arabil, nemaiexistând niciun pom. Ne dorim 

să întabulăm corect acest teren pentru a fi pregătit pentru investiții. 

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 aprobarea contului de execuție a bugetului local al 

comunei Nicșeni pe anul 2022. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar – este o procedură legală care trebuie dusă la îndeplinire anual. 

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 devizului general actualizat pentru obiectivul 

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

Botoșani, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico – economici ai 

obiectivului de investiții. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dna. Patrar – am discutat în cadrul comisiilor și suntem de acord cu această propunere. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 5 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 9 

voturi pentru. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: 
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6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor 

pe teritoriul administrativ al comunei Nicșeni aplicabil în anul 2023. Inițiator – primar 

Bulboacă Victor-Claudiu 

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 aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea 

valorificării și casării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar aparținând domeniului 

privat al comunei Nicșeni. Inițiator – primar Bulboacă Victor-Claudiu 

Dna. Patrar – urmare a finalizării inventarierii anuale pe anul precedent, s-au identificat și 

propus spre casare obiecte de inventar și mijloace fixe a căror durată normală de funcționare a 

expirat și care nu mai pot fi reutilizate. 

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 8 al ordinii de zi: 

 

8. Analiza cererilor de reziliere a unor contracte de închiriere pajiști 

Secretarul general prezintă situația contractelor de închiriere a suprafețelor de pajiști 

detaliată în referatul 5394/23.12.2022. Fermierii Vînătoru Octav, Vînătoru Octav-Flori, Ciobanu 

Constantin și-au înstrăinat animalele. Totodată, s-a prezentat și situația domnului Străchinariu a 

cărui act adițional a fost anulat. 

Nefiind discuții, se supune la vot punctul 8 al ordinii de zi, care se adoptă cu un număr de 9 

voturi pentru inițierea procedurii de închiriere a suprafețelor de pajiști rămase disponibile. 

 

Diverse 

Dl. Bulancea – trebui să luăm urgent măsuri pentru rezolvarea problemei cu câinii de pe 

domeniul public. 

 

 

 

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

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

PATRAR MARCELA                                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN 


