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Patru ani în care
comuna Mălini
a devenit mai
modernă, mai
frumoasă, mai bogată

C

ontinuând o traiectorie mereu ascendentă, comuna Mălini devine pe
zi ce trece o așezare rurală cu adevărat modernă, europeană. Ultimii patru ani au constituit, și aceștia, un interval de timp rodnic, cu realizări
remarcabile, observate și apreciate atât de localnici, cât și de turiști. Spiritul de
iniţiativă al primarului Petru Nistor, susţinut de consilierii locali, a condus la
edificarea unor noi repere ale gospodăririi active, echilibrate și eficiente a satelor aparţinând comunei Mălini.
Desigur, cea mai importantă realizare din această perioadă a constituit-o ridicarea bisericii cu hramul Sfântul Ilie din Suha – o mare bucurie și un mare
sprijin pentru locuitorii din zonă.
con nuare în pagina 4

Cu ocazia sfintelor
sărbători de Paști,
primarul comunei
Mălini, Petru Nistor,
Consiliul Local al
comunei Mălini,
aparatul administrativ al primăriei
Mălini adresează
tuturor locuitorilor
urări de sănătate,
belșug și bucurie!
Lumina Învierii
Domnului Iisus
Hristos să vă însoţească fiecare
gând, fiecare pas în
viaţă, să vă aducă
liniște și pace în suflet!
Sărbători fericite
alături de cei dragi!

Spiritul legii adoptat
pentru organizarea
pășunatului
în comuna Mălini

Biserica “Sfântul Ilie” din satul Suha

Consiliul Local al comunei Mălini a adoptat recent „Regulamentul de organizare a pășunatului și de exploatare a
pajiștilor și pășunilor aflate în proprietatea comunei Mălini”.
Regulamentul este conceput cu respectarea prevederilor legale în vigoare: Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.544 din 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, precum și
amenajamentul pastoral; Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din
2013 privind organizarea , administrarea și exploatarea pajiștilor permanente; Legea zootehniei nr. 72 din 2002, modificată și completată; Legea nr. 46 din 2008 – Codul Silvic.
con nuare în pagina 3

Anunț
important

În cadrul primăriei Mălini se
desfășoară o amplă și importantă
acţiune privind actualizarea și
completarea noului Registru Agricol.
Locuitorii comunei Mălini sunt
invitaţi să se prezinte în cel mai
scurt timp la sediul primăriei pentru a intra în normalitate și legalitate, pentru a furniza informaţiile
necesare actualizării și completării acestui important document:
REGISTRU AGRICOL.
DOCUMENTE NECESARE:
 buletinul sau cartea de identitate;
 certificatul de naștere;
 actele de proprietate asupra
terenurilor și/sau a locuinţei.

10 pentru folclor - o inițiativă desfășurată la nivelul județului Suceava
la care a participat cu succes și comuna Mălini

Acţiunea „10 pentru folclor” care a
avut ca principal scop introducerea
folclorului ca obiect de studiu opţional
în școlile din judeţul Suceava, a fost
organizată, de televiziunea „Intermedia” și Alianţa Sindicatelor din Învăţământ – Suceava și s-a desfășurat în
perioada 8 – 13 februarie 2016.
Organizatorii și-au stabilit ca parteneri Inspectoratul Școlar Suceava,
Centrul Cultural Bucovina, primăriile
Suceava, Câmpulung Moldovenesc,
Dolhasca, Bosanci, Moara, Mălini,
Satu Mare, Berchișești, Mănăstirea
Humorului și Dărmănești.
con nuare în pagina 2
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Revista „Gr up de Cuvânt”
- o l e c t u r ă p l ă c u t ă ș i i n s t r u c t iv ă
„Citește! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator
nesfârșit de idei și imagini.” Mihai Eminescu

Nu de foarte mult timp, revista Școlii Gimnaziale Suha se numea „Vorba vine…”. Între timp la
școala din Suha a început să fiinţeze cercul literar
„Grup de Cuvânt” . Așa se face că revista a fost rebotezată, iar acum vorbim de o apariţie primăvăratică, suavă cu numele „Grup de Cuvânt”.
Un cuprins bogat și variat. În bună măsură, materialele se ocupă de problematica legată de procesul de învăţământ, de efortul care se face în
zona educării și formării viitorului om.
Fără să respect vreo normă anume, voi remarca
un articol dedicat impactului pe care îl are calculatorul, televiziunea și lectura asupra evoluţiei copilului. Reluăm aici finalul materialului, un
îndemn venit din gândirea lui Mihai Eminescu:
„Citește! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârșit de idei și imagini.”
Este de reţinut și un convingător îndemn de lectură: recenzia cărţii „Cititorul din peșteră.” Sunt
de apreciat ca oportune, interesante articolele privitoare la educaţie și la rolul religiei în dezvoltarea copilului.
Frumoase, duioase, cuceritoare sunt și legendele
mărţișorului, precum și încercările literare ale elevilor.
Din ultima categorie, reţinem, dintr-o poezie,
frumoasa metaforă cu primăvara care revine, din
nou, acasă.
Revista „Grup de Cuvânt” mi-a prilejuit o lectură plăcută și, foarte important, instructivă.

SPRI JI N
E D U C A Ț I O NA L
P E N T RU C O P I I I
Ș I T I NE R II
DEFAVORIZAȚI
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În partea a doua a anului trecut, în Școala Gimnazială
„Nicolae Labiș” din Mălini și Școala Gimnazială Pîraie, s-a
desfășurat proiectul european „Sprijin educaţional pentru
copiii și tinerii defavorizaţi”. Proiectul a avut ca principal
scop menţinerea în cadrul educaţional–formativ a copiilor
și a adolescenţilor care fac parte din familii cu posibilităţi
materiale reduse.
Au participat la activităţi organizate în cadrul proiectului
15 preșcolari, 25 de elevi și 15 adolescenţi care au absolvit
clasa a VIII–a, dar nu au continuat studiul la un liceu sau
la o instituţie de învăţământ de formare profesională.
Activităţile extrașcolare desfășurate de cadrele didactice
au vizat stimularea dorinţei de a învăţa la copii, acumularea de informaţii și atitudini necesare integrării în societate.
Iată câteva dintre temele puse în operă diferenţiat, funcţie de vârsta subiecţilor: „Localitatea natală”, „Sunt mândru că sunt român”, „Bunele maniere se învaţă”,
„Săptămâna meseriilor”, „Prietenie reală și prietenie virtuală”.
Proiectul a fost finanţată din Fondul Social European și
a fost iniţiat de Fundaţia pentru Educaţie în parteneriat cu
asociaţii de profil.
În implementarea proiectului în comuna Mălini au fost
implicate cadre didactice precum Angelica Murărașu, Aurica Liliana Popescu, Gabriela Gogan, Rodica Ilie, Mihaela
Andrieș, Olimpia Plăcintă și Mihaela Veliceasa.

Dumitru AMARIEI

10 pentr u folclor - o inițiativă desfășurată la nivelul județului Suceava
la care a par ticipat cu succes și comuna Mălini

urmare din pagina 1

De ce s-a intitulat acest proiect „10 pentru folclor” ?
Mai întâi pentru că formula cu
care s-a pornit acest generos itinerar a cuprins 10 personalităţi:
șase… „truditori” în zona folclorului – Angelica Flutur, Alexandru
Brădăţan, George Sârbu, Leonard
Zamă, Constantin Mîndrișteanu și
Costinel Leonte; două persoane
reprezentând partenerii – inspectorul școlar Loredana Ceică, din
partea Inspectoratului Școlar Suceava, și directorul Centrului Cultural Bucovina – Viorel Varvaroi;
două persoane din partea organizatorilor – Mihaela Bârsan, realizator la televiziunea „Intermedia”,
și Giani Leonte, președintele Alianţei Sindicatelor din Învăţământ
– Suceava.
În al doilea rând, tot 10 au fost
orașele și comunele antrenate în
acţiune – Suceava, Câmpulung
Moldovenesc, Dolhasca, Bosanci,

Prin pomi e ciripit şi cânt,
Văzduhu-i plin de-un roşu
soare,
Şi sălciile-n albă floare
E pace-n cer şi pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.
Şi cât e de frumos în sat!
Creştinii vin tăcuţi din vale
Şi doi de se-ntâlnesc în cale
Îşi zic: Hristos a înviat!
Şi râde-atâta sărbătoare
Din chipul lor cel ars de soare.
Şi-un vânt de-abia clătinitor
Şopteşte din văzduh cuvinte:
E glasul celor din morminte,

Moara, Mălini, Satu Mare, Berchișești, Mănăstirea Humorului și
Dărmănești.
La Mălini acţiunea s-a concretizat într-un adevărat spectacol susţinut de artiștii aparţinând
Ansamblului Artistic Profesionist
„Ciprian Porumbescu” – interpreţi de muzică populară, instrumentiști, dansatori. De asemenea
„au pledat” pentru cauza folclorului Angelica Flutur, Andreea Hai-

La Paşti

E zgomotul zburării lor!
Şi pomii frunţile-şi scoboară
Că Duhul Sfânt prin aer
zboară.
E linişte. Şi din altar
Cântarea-n stihuri repetate
Departe până-n văi străbate
Şi clopotele cântă rar:
Ah, Doamne! Să le-auzi din
vale
Cum râd a drag şi plâng a jale!

Biserica, pe deal mai sus,
E plină astăzi de lumină,
Că-ntreaga lume este plină
De-acelaşi gând, din cer adus:

san, Alexandru Brădăţan și, în
mod excepţional, Vlăduţa Lupău,
remarcabilă interpretă de folclor
din Sălaj.
La sala de sport din comuna
noastră a venit foarte multă lume
– elevi, cadre didactice, părinţi,
membri ai grupului folcloric „Flori
de mălin”. Organizatorii activităţii și artiștii participanţi la acţiune
au fost plăcut surprinși de faptul
că o bună parte din spectatori,

de George Coşbuc

În fapta noastra ni e soartea
Şi viaţa este tot, nu moartea.
Pe deal se suie-ncetişor
Neveste tinere şi fete,
Bătrâni cu iarna vieţii-n plete;
Şi-ncet, în urma tuturor,
Vezi şovaind câte-o bătrână
Cu micul ei nepot de mână.
Ah, iar în minte mi-ai venit
Tu, mama micilor copile!
Eu ştiu că şi-n aceste zile
Tu plângi pe-al tău copil dorit!
La zâmbet cerul azi ne cheamă
Sunt Paştile! Nu plânge,
mamă!

între care și mulţi copii, au venit
îmbrăcaţi în costume naţionale.
Directoarea Școlii Gimnaziale
„Nicolae Labiș”, profesoara Viorica Davidel, a apreciat iniţiativa
„10 pentru folclor”, a subliniat importanţa introducerii studierii folclorului în procesul de învăţământ
și s-a declarat dispusă ca, împreună cu celelalte cadre didactice, să studieze posibilitatea
concretizării acţiunii începând cu

anul școlar următor – 2016–2017.
Iniţiatoarea proiectului, inimoasa jurnalistă și realizatoare de
televiziune, Mihaela Bârsan, a
mulţumit spectatorilor veniţi în
număr foarte mare la activitate și,
în același timp, a adus mulţumiri
primăriei Mălini pentru felul în
care s-a implicat în acţiune, pentru condiţiile create desfășurării
cu succes a întâlnirii cu iubitorii
de folclor din comuna Mălini.

Spiritul le gii adoptat pentr u or ganizar ea
pășunatului în comuna Mălini
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Consiliul Local al comunei Mălini a
adoptat recent „Regulamentul de organizare a pășunatului și de exploatare a pajiștilor și pășunilor aflate în
proprietatea comunei Mălini”.
Regulamentul este conceput cu respectarea prevederilor legale în vigoare:
Ordinul
ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale
nr.544 din 2013 privind metodologia
de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, precum și
amenajamentul pastoral; Ordonanţa
de Urgenţă nr. 34 din 2013 privind organizarea , administrarea și exploatarea pajiștilor permanente; Legea
zootehniei nr. 72 din 2002, modificată și completată;
Legea
nr. 46 din 2008 – Codul Silvic.

Prevederile regulamentului stabilesc drepturile și obligaţiilor deţinătorilor de animale privind regimul de
pășunat, precum și reguli de exploatare a pajiștilor și pășunilor de pe teritoriul administrativ al comunei
Mălini, dar și al celorlalte terenuri
aflate în proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale.
În primă instanţă, regulamentul
stabilește faptul că pe teritoriul administrativ al comunei Mălini, pășuna-

Regulamentul stabilește că este interzis accesul animalelor domestice
de orice specie pe terenurile agricole
proprietate privată fără aprobare
scrisă a proprietarului terenului, indiferent de anotimp, de starea de umiditate a terenului, dacă este cu recoltă,
fără recoltă sau pârloagă, dacă animalele sunt în turmă sau izolate.

Este interzis pășunatul pe marginile
drumurilor de exploatare, pe răzoarele dintre terenurile agricole proprietate privată. Pășunatul animalelor
al căror acces este limitat prin priponire nu se poate efectua decât pe terenuri proprietate privată sau cu
acordul scris al proprietarului sau
arendașului respectivului teren.
Proprietarii de animale au obligaţia
de a le da în cireadă organizată sau
stână. În contractele de cireadă sau
stână se va evidenţia răspunderea
păstorului pentru eventualele pagube
produse culturilor agricole sau fâneţelor. În fiecare contract se va menţiona tarlaua, suprafaţa aferentă și
vecinătăţile.

Organizatorii de stâni vor respecta
cu stricteţe numărul de animale pentru care se încheie contractul de
stână. Animalele vor fi trecute, obli-

Organizatorii de stâni sunt obligaţi
să posteze pancarte informative la hotarele pășunii, în toate punctele de
acces pentru public: drumuri, poteci
sau trasee turistice. Textele de pe pancarte vor conţine în mod obligatoriu
numele, adresa și numărul de telefon
al organizatorului stânei, numele ciobanilor angajaţi, numărul câinilor
care însoţesc turma, semnul distinctiv al câinilor, modul în care trebuie
să se comporte persoanele străine
atunci când tranzitează pășunea.

Este interzisă circulaţia pe pajiști a
oricăror mijloace de transport altele
decât acelea folosite pentru activităţi
agricole, cu excepţia oricăror mijloace
de transport care acţionează în situaţii de urgenţă generate de calamităţi
sau accidente de orice natură. În condiţiile prevăzute de lege, cu acordul
utilizatorului pajiștei, se acceptă organizarea unor activităţi sportive, de
recreere sau turism cu participarea
autovehiculelor, motocicletelor, ATVurilor sau mopedelor.

Regulamentul prevede interzicerea
folosirii suprafeţelor destinate pășunatului în alte scopuri (recoltarea de
furaje). Pășunile nou înfiinţate sau supraînsămânţate vor fi folosite în primul an numai pentru cosit.

Saivanul din Lunca Suhăi

tul animalelor se efectuează numai
sub formă organizată. Orice altă
formă de pășunat a animalelor se
consideră ilegală.
Pășunatul începe în jurul datei de 1
mai și se încheie pe data de 15 octombrie. Pășunatul se face pe parcele separate pentru fiecare specie de
animale.
În cazul în care o suprafaţă de
pășune este concesionată sau închiriată de o asociaţie agricolă, persoanele care organizează stâni vor
încheia cu asociaţia respectivă contracte de pășunat.

gatoriu, în registrul de evidenţă.
Reprezentanţii autorităţilor locale
pot efectua controale la stâni pemtru
verificarea efectivelor de animale.
Creșterea pe lângă stâni a păsărilor
și porcilor este permisă cu condiţia
asigurării unor adăposturi adecvate și
a limitării accesului acestora pe
pășune.
În cadrul regulamentului se acordă
o atenţie deosebită prezenţei câinilor
pe lângă stâni. Se prevăd reguli stricte
în scopul protejării vânatului, trecătorilor ocazionali și a turiștilor.

Pentru utilizarea raţională a păşunilor se va stabili încărcătura optimă
de animale pe hectar de pajiște, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 544 din
2013.

Pentru punerea in valoare a pajiştilor aflate in domeniul privat al comunei, în baza cererilor crescătorilor de
animale, persoane fizice sau juridice
care au animalele înscrise in R.N.E se
vor încheia contracte de închiriere sau
concesiune, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu nu-

Reparații importante și dotări
noi la Unitatea de Asistență
Medicală și Socială

Spre sfârșitul anului trecut, Unitatea de Asistenţă
Medicală și Socială din comuna noastră a intrat
într-o amplă operaţiune de reparare și igienizare.
Între altele, au fost reparaţi, unde a fost cazul, și
văruiţi pereţii interiori și exteriori, au fost înlocuite
prizele, întrerupătoarele și corpurile de iluminat,
au fost reparate noptierele din saloane și dulapurile
din bucătărie, au fost reparate, chituite, finisate și
vopsite ușile interioare, au fost reparate sau, după
caz, înlocuite jaluzelele.
De asemenea, s-au efectuat lucrările necesare la
scările de la intrare în clădire și la cele de la beci, la
geamuri și pe holuri.
S-au asigurat și o serie de dotări: s-au înlocuit
scaunele de la sala de mese, au fost cumpărate perine noi, mașină de spălat, aragaz cu hotă și 4 tele-
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vizoare.
În total, materialele necesare reparaţiilor, manopera și noile dotări au costat 78.500 lei – o investiţie întreprinsă cu aprobarea Consiliului Local, la
iniţiativa primarului Petru Nistor, un gest gospodăresc, graţie căruia clădirea spitalului arată foarte
bine și în interior, și pe afară, dar, și mai important, a crescut, într-o măsură considerabilă, gradul
de confort al celor care beneficiază de serviciile
medicale și asistenţă socială oferite în cadrul unităţii.
Pe lângă efortul financiar făcut pentru reparaţii
și igienizare, în anul 2015, pentru asigurarea bunei
funcţionări a Unităţii de Asistenţă Medicală și Socială, cheltuielile primăriei Mălini s-au ridicat la
suma de 285.000 lei.

Una dintre cele 20 de stâni construite în comuna Mălini
în ultimii ani

mărul de animale deţinute, pe o perioada de 7 până la 10 ani.
Procedurile de închiriere a pășunilor vor fi declanșate, în fiecare an,
până la data de 1 martie.

În cazul pășunilor închiriate sau
concesionate, lucrările de întreţinere
a pajiştilor și a utilităţilor zoopastorale se vor executa de crescătorii de
animale care le folosesc. Condiţiile si
nivelul acestor lucrări vor fi stabilite
prin contractul de închiriere sau concesiune. Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor
proprietate privată a comunei Mălini
devin venit la bugetele locale ale comunei.
În conformitate cu dispoziţiile Legii
nr. 46 din 2008 – Codul Silvic, regulamentul prevede interzicerea tăierii,
ruperii, distrugerii, degradării ori
scoaterii din rădăcini, fără drept, a arborilor, puieţilor sau lăstarilor din
fondul forestier sau de pe pășuni.
Organizatorii de stâni care vor încălca această prevedere pierd dreptul
de a mai organiza stâni pe pășunile
comunale, iar în cazul în care sunt titulari ai unor contracte de concesiune
sau închiriere a pășunii comunale,
acestea se vor rezilia de drept.
Este interzisă aprinderea focului pe
terenurile agricole sau în locuri de pe
care focul s-ar putea extinde pe alte
terenuri învecinate, în orice perioadă
a anului sau situaţie a terenului.

Este interzisa descărcarea gunoiului de grajd, a oricărui gen de materiale sau deşeuri pe marginea
drumurilor sau pe alte terenuri decât
cele proprietate personală, închiriate
ori arendate.
Fiecare proprietar de animale are
obligaţia de a depozita gunoiul de
grajd doar pe terenurile proprietate
particulară.
Se interzice transportul gunoiului
de târlă în alte locuri decât terenul pe
care este organizat pășunatul.

Regulamentul prevede reguli și în
legătură cu prezenţa animalelor pe
drumurile publice sau pe uliţele localităţilor. Astfel, dacă deplasarea animalelor de la locul de pășunat la locul
de înnoptat (și invers) se face pe drumurile publice, deţinătorii de animale
sunt obligaţi să le însoţească legate în
lanţ, astfel încât să nu obstrucţioneze
circulaţia vehiculelor sau să producă
disconfort celorlalţi cetăţeni.

Proprietarii animalelor găsite în
păşuni, fâneţe si alte terenuri
(ogoare, livezi proprietate privată),
fără a avea învoire la păşunat vor
plăti amenzi și taxe de obor.
În afară de acestea, proprietarii
animalelor vor plati despăgubiri pentru pagubele produse. Animalele nesupravegheate, depistate pe alte
terenuri decât cele destinate pășunatului (fâneţe sau terenuri cultivate)
vor fi aduse la oboarele din comună,
iar proprietarul sau organizatorul de
stână sau ciurdă vor achita taxa de
gloabă în sume variind între 100 și
1.000 lei pe cap de animal.
În cazul în care proprietarul animalului, organizatorul de stână sau
de ciurdă nu se prezintă pentru achitarea taxei de gloaba în termen de trei
zile, animalele vor fi valorificate prin
abator autorizat, iar contravaloarea
acestora va intra în bugetul local al
comunei.

Stabilirea sancţiunilor legate de încălcarea Regulamentului se face de
către primar, viceprimar sau împuternicitul primarului, precum şi de
organele de poliţie.

Încălcarea prevederilor Regulamentului constituie, funcţie de gravitatea faptului, contravenţie sau
infracţiune. Amenzile pentru contravenţii sunt stabilite în sumă de la 500
lei la 8.000 lei, iar infracţiunile (vorbim mai ales de cele ce încalcă prevederile Codului Silvic) sunt pedepsite,
după caz, cu amendă sau cu închisoare de la șase luni la șapte ani.

2012 - 2016. Patr u ani în care
comuna Mălini a devenit mai moder nă,
mai fr umoasă, mai bogată
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La fel, o importanţă deosebită are căminul de bătrâni edificat alături de biserică.
La ora când apar aceste rânduri, camerele
sunt mobilate, urmând ca în câteva luni
căminul să fie dat în folosinţă.
Nu mai puţin importantă pentru comuna Mălini este construirea și darea în
folosinţă a grădiniţei din Poiana Mărului.
Un edificiu realizat după toate normele actuale, cu dotări moderne și spaţii interioare generoase.
Un impact cu totul aparte a avut realizarea anexei la sala de sport cu bazinul cu
apă sărată și cu cele două saune (una uscată, una umedă). Sunt tot mai multe persoane care aleg să-și petreacă o parte de
timp „la piscina cu apă sărată” fie pentru
relaxare, fie pentru ameliorarea stării de
sănătate.
În sprijinul crescătorilor de animale, în
această perioadă, s-au construit 20 de
stâni și 14 saivane.
În Smidă – 2 stâni și 2 saivane; în Răchitiș – o stână și un saivan; în Runc – o
stână; în Lunca Suhei – un saivan; în Stânișoara – 3 stâni și 1 saivan; în Muncelu –
4 stâni și
3 saivane; în Poiana
Lungă – 3 stâni și 2 saivane; în Arșiţa Nemţișorului – 2 stâni și un saivan; în Pojorâta – 4 stâni și 3 saivane.
Un fapt cu totul deosebit, o realizare cu
semnificaţie aparte l-a constituit reconstrucţia Monumentului Ostașilor Români.
Dincolo de lucrarea în sine (care a ieșit
foarte, foarte bine) reconstrucţia monumentului relevă sentimentele oamenilor
locului faţă de cei care s-au jertfit pentru
ţară, prinosul de recunoștinţă al trăitorilor
de la poalele Stânișoarei pentru eroii României.
Eforturile primăriei Mălini, ale primarului Petru Nistor s-au îndreptat și spre modernizarea căminului cultural din centru
comunei. Printr-o preocupare stăruitoare
s-au găsit fondurile necesare, iar la această
oră, căminul cultural din Mălini, complet
modernizat, stă gata să-și deschidă din
nou ușile spre locuitorii zonei. Și ca totul
să fie în ton cu atitudinea de respect și de
preţuire a valorilor spirituale locale, în
vara anului 2015, primăria Mălini a achiziţionat și a instalat în faţa căminului cultural bustul din bronz al poetului Nicolae
Labiș.
Pe aceleași coordonate ale spiritului
gospodăresc, se înscriu construirea celor
două parcări (una la Mielușoaia și una la
Pojorâta), un garaj pentru autoutilitare și
turnul cu ceas din centrul comunei.
Parcul auto al primăriei s-a îmbogăţit
constant.
A fost achiziţionată o autoutilitară, tip
MAN-OAF pentru colectarea și transportul gunoiului cu posibilităţi de compactare
și un volum de 16 metri cubi, o autobasculantă MAN cu o capacitate de 7,5 tone și
un buldoexcavator, CASSE, de mare putere.
În intervalul la care ne referim a fost încheiat procesul de reabilitare și modernizare a clădirilor în care funcţionează
școlile din comună, între altele rezolvându-se definitiv problema încălzirii interioarelor din școli – toate unităţile de
învăţământ beneficiind de surse eficiente
de căldură: centrale pe lemne.
Una dintre preocupările cele mai serioase ale primarului Petru Nistor a fost, și
în acești patru ani, asigurarea unor condiţii optime de deplasare pe drumurile judeţene 209 A și 209 B care traversează
localităţile comunei. Datorită interesului
acordat acestui aspect principalele căi de
comunicaţie ale comunei au fost tot timpul operaţionale la nivelul cel mai bun.
O altă realizare remarcabilă a constituito modernizarea drumului comunal 12 B cu
fonduri repartizate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (2.358.443 lei) și
a două drumuri de legătură (străzile Bisericii Mălini și Oborului) din fonduri proprii.
Toate cele menţionate mai sus ne îndreptăţesc să afirmăm că între anii 2012–
2016, comuna Mălini a devenit mai
modernă, mai frumoasă, mai bogată.

Căminul de bătrâni ridicat în apropierea bisericii “Sfântul Ilie”

Grădiniţa de la Poiana Mărului

Parcarea de la Mieluşoaia

Turnul cu ceas din centrul
comunei

Piscina cu apă sărată

Monumentul Ostaşilor Români
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