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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. 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. 41 din 27 august 2018 
pprriivviinndd  rreeccttiiffiiccaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  llooccaall  ddee  vveenniittuurrii  șșii  cchheellttuuiieellii  ppeennttrruu  aannuull    22001188  
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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 utilizarea sumei de 75.000 lei din fondul de rezervă 

bugetară aflat la dispoziția consiliului local, după cum urmează: 

- 10.000 lei pentru efectuarea unor cheltuieli cu reparațiile și 

întreținerea Căminelor Culturale din comuna Mălini. 

- 65.000 lei pentru plata ratelor aferente proiectului ”Suceava – Utilități 

și mediu la standarde europene”. 

Art. 3. 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. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava prin compartimentul financiar – 

contabil, impozite și taxe.  

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,  

Ionică GUȘĂ Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 



 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

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

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

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

d) art. 36 alin. (5) lit. "c" şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale 

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

e) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

f) art. 41 – 48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

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

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

modificările şi 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 iniţiator prin care se susţine necesitatea şi 

oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi 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. 42 din 27 august 2018 
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  rreeaalliizzăărriiii  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiițțiiii  ””MMooddeerrnniizzaarreeaa    

ssttrrăăzziilloorr  AAnnttoocceennii  11  șșii  AAnnttoocceennii  22  îînn  ccoommuunnaa  MMăălliinnii,,  jjuuddeeţţuull  SSuucceeaavvaa””  



 

 

Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

Art. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții ”Modernizarea 

străzilor Antoceni 1 și Antoceni 2 în comuna Mălini, judeţul Suceava”. 

Art. 2. Se aprobă documentaţia tehnico - economică şi indicatorii tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea străzilor Antoceni 1 și 

Antoceni 2 în comuna Mălini, judeţul Suceava”, conform documentelor anexate 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 3.  Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 

- Valoarea investiţie cu TVA: 509.459,10 lei; 

- Valoarea investiţie fară TVA: 428.502,00 lei: 

- Valoare investiţiei (C+M) fară TVA: 402.000,00 lei. 

Art. 4. Finanţarea obiectivului de investiţii se va realiza din bugetului local 

al comunei Mălini, județul Suceava; 

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

primarul comunei Mălini, județul Suceava prin compartimentele de resort din 

cadrul aparatului 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,  

Ionică GUȘĂ Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 



 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

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

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

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

d) art. 36 alin. (5) lit. "c" şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

e) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) art. 41 – 48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

g) OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

h) Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 

pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala. 

 

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

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

modificările şi 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 iniţiator prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea 

proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi 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. 43 din 27 august 2018 
pprriivviinndd  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a 

investiției ”Modernizare drum comunal DC 12C si alte drumuri comunale de interes public 

în comuna Mălini, județul Suceava”  



 

 
Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați reprezentând noua 

valoare a obiectivului de investiții ”Modernizare drum comunal DC 12C si alte drumuri 

comunale de interes public în comuna Mălini, județul Suceava”, care sunt prevăzuți în 

devizul general anexat ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2.  Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza de la bugetul local și 

bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

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

comunei Mălini, județul Suceava prin compartimentele de resort din cadrul aparatului 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,  

Ionică GUȘĂ 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. 44 din 27 august 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,  

Ionică GUȘĂ 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), alin. (2) lit. ”b” și ”c”, alin. (4) lit. ”c”, alin. (6) lit. ”a” 

punctul 13 și alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) art. 128 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

f) art. 8 și art. 22 din OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

g) art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

h) art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările si 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. ”c” 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. 45 din 27 august 2018 
pprriivviinndd  iinnssttiittuuiirreeaa  uunneeii  ttaaxxee  ppeennttrruu  uuttiilliizzaarreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ppuubblliiccee    

llooccaallee  ddee  ccăăttrree  uuttiillaajjee,,  eecchhiippaammeennttee,,  eettcc,,  ddeessttiinnaattee  oobbțțiinneerriiii  ddee  vveenniittuurrii 
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta 

hotărâre:  

 

Art. 1. Se aprobă instituirea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice 

locale, respectiv a drumurilor comunale și vicinale, de către vehicole, echipamente, 

utilaje, etc, ce aparțin persoanelor fizice și juridice, destinate obținerii de venituri, 

denumită în continuare taxă de drum. 

Art. 2. Taxa de drum constituie venit la bugetul local al comunei Mălini, 

județul Suceava, și este destinată întreținerii, reabilitării și modernizării rețelei de 

drumuri deschise circulației publice, administrate de către Consiliul local Mălini. 

Art. 3. Cuantumul taxei de drum datorată pentru utilizarea infrastructurii 

publice locale în scopul obținerii de venituri se stabilește după cum urmează: 

 

Nr. 

Crt. 
Tipul activității desfășurate Cuantum taxa/ U.M. 

1 Transport material lemnos brut și produse din 

prelucrarea primară a materialului lemnos 
5 lei/mc 

2 Transport materiale de carieră (nisip, balast, 

pietriș, piatră brută, etc.) 
5 lei/tona 

 

Art. 4. Se aprobă procedura de colectare și plată a taxei de drum conform 

anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

primarul comunei Mălini, județul Suceava 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,  

Ionică GUȘĂ Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 


	- Valoarea investiţie cu TVA: 509.459,10 lei;
	- Valoarea investiţie fară TVA: 428.502,00 lei:
	- Valoare investiţiei (C+M) fară TVA: 402.000,00 lei.

