
H.C.L. nr. 21/27.04.2018   1 / 2 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) art. 36 alin. (4) lit. ”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. ”c”, art. 36, art. 45, art. 46, art. 49 și 

art. 56 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. ”a” şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

luând act de: 

a) Expunerea de motive prezentată de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

c) raportul comisiei de specialitate pentru programme de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din 

cadrul Consiliului local Mălini, 

 R O M Â N I A 

JUDETUL  SUCEAVA 

COMUNA  MĂLINI 

CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală: 6526587 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 21 din 27 aprilie 2018 
pprriivviinndd  rreeccttiiffiiccaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  llooccaall  ddee  vveenniittuurrii  șșii  cchheellttuuiieellii  ppeennttrruu  aannuull  2200111188  
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Mălini, judeţul Suceava, pentru anul 2018, conform anexei nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 2. Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția 

consiliului local cu suma de 9.000 lei.  

Art. 3. Se aprobă utilizarea sumei de 78.854 lei din fondul de rezervă 

bugetară aflat la dispoziția consiliului local, conform anexei nr. 1. 

Art. 4. Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții care vor fi 

finanțate în anul 2018 din bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava prin compartimentul financiar – 

contabil, impozite și taxe.  

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și prefectului 

județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează,  

Eugen CÎMPULUNGEANU Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 
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Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) art. 36 alin. (4) lit. ”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) art. 57 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 

2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii. 
 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. ”a” şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

luând act de: 

a) expunerea de motive prezentată de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

c) raportul comisiei de specialitate pentru programme de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 

Consiliului local Mălini, 

 R O M Â N I A 

JUDETUL  SUCEAVA 

COMUNA  MĂLINI 

CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală: 6526587 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 22 din 27 aprilie 2018 
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttuurriilloorr  aannuuaallee  ddee  eexxeeccuuțțiiee  

aallee  bbuuggeetteelloorr  llaa  ddaattaa  ddee  3311  ddeecceemmbbrriiee  22001177  
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale, conturile anuale de execuție ale 

bugetelor locale, respectiv a bugetului local și a bugetului activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii, conform anexelor nr. 1 – 4 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava prin compartimentul financiar – contabil, 

impozite și taxe.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și prefectului 

județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează,  

Eugen CÎMPULUNGEANU Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 
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Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) art. 36 alin. (4) lit. ”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

e)  art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. ”a” şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

luând act de: 

a) expunerea de motive prezentată de către domnul Petru Nistor 

primarul comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține 

necesitatea și oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea 

și oportunitatea proiectului; 

c) raportul comisiei de specialitate pentru programme de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din 

cadrul Consiliului local Mălini, 

 
R O M Â N I A 

JUDETUL  SUCEAVA 

COMUNA  MĂLINI 

CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală: 6526587 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 23 din 27 aprilie 2018 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccoonnttuurriilloorr  ddee  eexxeeccuuțțiiee  aallee    bbuuggeetteelloorr  llaa  ddaattaa  ddee  3311  mmaarrttiiee  22001188  
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

Art. 1. Se aprobă execuţia bugetelor la data de 31 martie 2018 întocmite 

pe cele două secţiuni, respectiv pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de 

dezvoltare, conform anexelor nr. 1 – 4 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava prin compartimentul financiar – 

contabil, impozite și taxe.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 

comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și 

prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 

sediul primăriei.  

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează,  

Eugen CÎMPULUNGEANU Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 
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Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 14 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) art. 3 și art. 8 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) art. 10 alin. (1) lit. ”a” și art. 17 alin.(1) din Legea 241/2006 a serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

g) Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 
 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. ”e” şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

luând act de: 

a) Expunerea de motive prezentată de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

c) raportul comisiei de specialitate pentru programme de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 

Consiliului local Mălini, 

 
R O M Â N I A 

JUDETUL  SUCEAVA 

COMUNA  MĂLINI 

CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală: 6526587 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 24 din 27 aprilie 2018 
pprriivviinndd  îînnffiiiinnțțaarreeaa  sseerrvviicciiuulluuii  ppuubblliicc  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappăă    

șșii  ddee  ccaannaalliizzaarree  llaa  nniivveelluull  ccoommuunneeii  MMăălliinnii,,  jjuuddeeţţuull  SSuucceeaavvaa 
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare la nivelul comunei Mălini, judeţul Suceava.  

Art. 2. Se aprobă Regulamentul cadrul al serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava, prin aparatul propriu de specialitate.  

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și prefectului 

județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  

 
 

 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează,  

Eugen CÎMPULUNGEANU Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 
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Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) art. 11, art. 36 alin. (6) lit. ”a” pct. 14 şi alin. (7) lit. ”c” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

e) Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Adresa Ministerului Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe 

Europene Infrastructură Mare nr. 82771/CG/22.02.2018. 

g) Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deşeurilor în Judeţul Suceava nr 351 din 18 aprilie 2018. 
 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. ”f” şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

luând act de: 

a) Expunerea de motive prezentată de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

c) raportul comisiei de specialitate pentru programme de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 

Consiliului local Mălini, 

 R O M Â N I A 

JUDETUL  SUCEAVA 

COMUNA  MĂLINI 

CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală: 6526587 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 25 din 27 aprilie 2018 
pprriivviinndd   ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  ccoommuunneeii  MMăălliinnii  îînn  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  aa  AAssoocciiaațțiieeii  ddee  

DDeezzvvoollttaarree  IInntteerrccoommuunniittaarrăă  ddee  GGeessttiioonnaarree  aa  DDeeșșeeuurriilloorr  îînn  JJuuddeețțuull  SSuucceeaavvaa  șșii  îîmmppuutteerrnniicciirreeaa  

aacceessttuuiiaa  ssăă  vvootteezzee  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  SSeerrvviicciiuulluuii  ddee  ssaalluubbrriizzaarree  aall  jjuuddeețțuulluuii  SSuucceeaavvaa  

șșii  ppeennttrruu  aaddooppttaarreeaa  șșii  sseemmnnaarreeaa  AAccttuulluuii  AAddiițțiioonnaall  ddee  mmooddiiffiiccaarree  aa  AAccoorrdduulluuii  pprriivviinndd  mmoodduull  ddee  

iimmpplleemmeennttaarree  aa  PPrrooiieeccttuulluuii  ””SSiisstteemm  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  iinntteeggrraatt  aall  ddeeșșeeuurriilloorr  îînn  jjuuddeețțuull  SSuucceeaavvaa”” 
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

Art. 1. Se desemnează domnul Amariei Dumitru, să reprezinte Consiliul 

Local al comunei Mălini, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei 

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi se împuterniceşte 

să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judeţului 

Suceava şi pentru adoptarea şi semnarea Actului adiţional de modificare a Acordului 

privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Suceava, prevăzute în anexele nr. 1 - 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul Serviciului de salubrizare al judeţului 

Suceava, conform anexei nr. 1. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Acordului privind modul de implementare a 

Proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava”, 

conform Actului adiţional prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 4. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava, prin prin aparatul de specialitate.  

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și prefectului 

județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  
 

 

 

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează,  

Eugen CÎMPULUNGEANU Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 
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Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) art. 36 alin. (2) lit. ”c”, alin. (4) lit. ”d”şi ”e”, alin. (6) lit. ”a” punctul 14 

și art. 124  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

e) art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

f) Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

g) art. 12 și 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012. 
 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. ”e” şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

luând act de: 

a) Expunerea de motive prezentată de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

c) raportul comisiei de specialitate pentru programme de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 

Consiliului local Mălini, 

 R O M Â N I A 

JUDETUL  SUCEAVA 

COMUNA  MĂLINI 

CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală: 6526587 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 26 din 27 aprilie 2018 
pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  ddrreeppttuulluuii  ddee  ffoolloossiinnţţăă  ggrraattuuiittăă  aassuupprraa  tteerreennuulluuii  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă  

  aa  ccoommuunneeii  ppeennttrruu  eexxeeccuuttaarreeaa  lluuccrrăărriilloorr  ddee  ccoonnssttrruuiirree  aa  rreeţţeelleelloorr  tteehhnniiccoo--eeddiilliittaarree   
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

Art. 1. Se aprobă acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului 

proprietate privată a comunei Mălini, județul Suceava, pentru executarea lucrărilor 

de construire a reţelelor tehnico-edilitare (electricitate) pe toată durata de 

funcţionare a acestora, conform anexei nr. 1 care este parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă dreptul de acces gratuit la locul de amplasare a reţelelor 

tehnico-edilitare (electricitate) pentru executarea lucrărilor și cu ocazia 

intervențiilor pentru retehnologizări, reparații, revizii și avarii. 

Art. 3. Constructorii sunt obligați să readucă terenul ocupat temporar pe 

durata executării lucrărilor la starea existentă la începerea lucrărilor sau să refacă 

împrejmuirile în cazul în care au fost afectate. 

Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava prin compartimentul urbanism.  

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și prefectului 

județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  
 

 

 

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează,  

Eugen CÎMPULUNGEANU Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 
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Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) art. 36 alin. (2) lit. ”c” și alin. (5) lit. ”c” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) art. 25 alin. (1), art. 47 și art.56, alin. (6) şi (7) din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

f) art. 2 alin. (2) și art.23, alin.(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare 
 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. ”e” şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

luând act de: 

a) Expunerea de motive prezentată de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

c) raportul comisiei de specialitate pentru programme de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 

Consiliului local Mălini, 

 R O M Â N I A 

JUDETUL  SUCEAVA 

COMUNA  MĂLINI 

CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală: 6526587 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 27 din 27 aprilie 2018 
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ddooccuummeennttaațțiieeii  ddee  uurrbbaanniissmm  ””PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ZZoonnaall    

îînn  vveeddeerreeaa  iinnttrroodduucceerriiii  îînn  iinnttrraavviillaannuull  ccoommuunneeii  MMăălliinnii  aa  uunneeii  ssuupprraaffeețțee  

  ddee  tteerreenn  ppeennttrruu  ccoonnssttrruuiirreeaa  uunneeii  hhaallee  mmuullttiiffuunnccțțiioonnaallee””  
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi 

regulamentul local de urbanism aferent, în vederea introducerii în intravilanul 

comunei Mălini a suprafeței de 5010 mp teren proprietatea numitului Lehaci 

Constantin CF 34311, nr. cadastral 3411/1F, pentru construirea unei hale (clădire 

multifuncțională), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava prin compartimentul urbanism.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și prefectului 

județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează,  

Eugen CÎMPULUNGEANU Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 
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Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) art. 36 alin. (1) și alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) adresa nr. 435/10/9 din data de 02 martie 2018 a Instituției Prefectului – 

Județul Suceava; 
 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

luând act de: 

a) Expunerea de motive prezentată de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

c) raportul comisiei de specialitate pentru programme de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 

Consiliului local Mălini, 

 R O M Â N I A 

JUDETUL  SUCEAVA 

COMUNA  MĂLINI 

CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală: 6526587 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 28 din 27 aprilie 2018 
pprriivviinndd  rreevvooccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  nnrr..  6688  ddiinn  2222  ddeecceemmbbrriiee  22001177  pprriivviinndd    

aapprroobbaarreeaa  rraappoorrttuulluuii  pprriinn  ccaarree  ss--aa  vveerriiffiiccaatt  mmoodduull  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  

  șșii  eexxppllooaattaarree  aa  ppaajjiișșttiilloorr  ccoommuunnaallee  îînn  ppeerriiooaaddaa  22000088  --  22001177  
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

Art. 1. Se revocă Hotărârea nr. 68 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea 

raportului prin care s-a verificat modul de administrare și exploatare a pajiștilor 

comunale în perioada 2008 - 2017. 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava prin compartimentele de resort din 

cadrul aparatului propriu de specialitate.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și prefectului 

județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  

 

 

Preşedinte de şedinţă,   Contrasemnează,  

Eugen CÎMPULUNGEANU Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 
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Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

d) art. 4, art. 5, art. 10, art. 23 și art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. ”c” și alin. (9) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

e) O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) art. 4 și art. 5 din HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. ”b” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

luând act de: 

a) Expunerea de motive prezentată de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului; 

c) raportul comisiei de specialitate pentru programme de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 

Consiliului local Mălini, 

 R O M Â N I A 

JUDETUL  SUCEAVA 

COMUNA  MĂLINI 

CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală: 6526587 

 

H O T Ă R Â R E A  

nr. 29 din 27 aprilie 2018 
pprriivviinndd aapprroobbaarreeaa  ddooccuummeennttaațțiieeii  tteehhnniiccee  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  pprriivviinndd  

ppaajjiișșttiillee  aaffllaattee  îînn  ddoommeenniiuull  pprriivvaatt  aall  ccoommuunneeii  MMăălliinnii  
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică de specialitate privind pajiștile aflate 

în domeniul privat al comunei Mălini, conform anexei alăturate ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava, prin compartimentele de resort din 

cadrul aparatului propriu specialitate.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și prefectului 

județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează,  

Eugen CÎMPULUNGEANU Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 


