ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA MĂLINI
CONSILIUL LOCAL
Cod de înregistrare fiscală: 6526587

HOTĂRÂREA
nr. 38 din 09 iulie 2018
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

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,
1/2

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 50.000 lei.
Art. 3. Se aprobă utilizarea sumei de 9.000 lei din fondul de rezervă
bugetară aflat la dispoziția consiliului local, pentru suplimentarea cheltuielilor cu
reparațiile la unitățile de învățământ din comune Mălini.
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,

Ionică GUȘĂ

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Vasile NOROCEL
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ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA MĂLINI
CONSILIUL LOCAL
Cod de înregistrare fiscală: 6526587

HOTĂRÂREA
nr. 39 din 09 iulie 2018
privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții
a Primăriei comunei Mălini, județul Suceava

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. “a” și alin. (3) lit. “b” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art. III alin. (1) și (2) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru
stabilirea unor măsuri financiare, republicată, cu modificările și completarile
ulterioare;
f) art. 2, art. 107 și art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 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,
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d)

Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta
hotărâre:
Art. 1. Se aprobă Organigrama Primăriei comunei Mălini, județul Suceava,

conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Statul de Funcţii al Primăriei comunei Mălini, judeţul
Suceava, conform anexei nr. 2 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 compartimentul financiar – contabil,
impozite și taxe,;
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,

Ionică GUȘĂ

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Vasile NOROCEL
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ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA MĂLINI
CONSILIUL LOCAL
Cod de înregistrare fiscală: 6526587

HOTĂRÂREA
nr. 40 din 09 iulie 2018
privind înființarea și organizarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL MĂLINI –
SERVICIUL APĂ-CANAL” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate
juridică, organizat în subordinea Consiliului local al comunei Mălini, județul Suceava

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. ”a” și lit. ”d”, alin. (3) lit. ”b” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art. 3 alin. (4) lit. ”c”, art.28 alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, alin. (4), alin. (6) şi
alin. (7) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) art. 19 alin.(2) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, republicată;
g) art. 42 alin. (1), art. 45 din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
h) 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,
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. (1)Se aprobă înfiinţarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL MĂLINI –
SERVICIUL APĂ-CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Mălini,
judeţul Suceava, prin reorganizarea ”Serviciului de canalizare”, ce face parte din
structura aparatului de specialitate al primarului comunei Mălini, în conformitate cu
prevederile art. II din Legea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
241/2006, republicată, denumit în continuare "SERVICIUL APĂ - CANAL"
(2)"SERVICIUL APĂ-CANAL" se înfiinţează cu activitate financiarcontabilă proprie, cu patrimoniu propriu, va funcţiona pe bază de gestiune economică şi
se va bucura de autonomie financiară şi functională, va fi subiect juridic de drept fiscal
titular al codului unic de inregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile
teritoriale ale trezoreriei sau/şi la unităţile bancare şi va întocmi, în condiţiile legii,
bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale.
(3)“SERVICIUL APĂ-CANAL” are ca principală sarcină
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei
și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de alimentare cu apă şi de
canalizare din comună, serviciu public care are ca formă de gestiune, gestiunea directă.
(4) Se aprobă ca obiect de activitate al “SERVICIULUI APĂ CANAL” astfel:
a) CAEN 3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei;
b) CAEN 3700 – Colectarea şi epurarea apelor uzate
(5) Se aprobă preluarea de către “SERVICIUL APĂ CANAL”
respectiv predarea de către "Serviciul de canalizare" a gestiunii şi a personalului
încadrat (în limita organigramei aprobate) în vederea furnizării serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare, personal ce va fi considerat detaşat până la ocuparea prin
concurs a funcţiilor din cadrul organigramei “SERVICIULUI APĂ -CANAL”, dar nu
mai mult de 1 an cu începere de la data aprobării prezentei hotărâri, păstrându-şi
drepturile salariale avute la data detaşării, pe bază de proces verbal.
(6) Se aprobă numărul de personal la nivelul a șapte posturi,
organigrama și statul de funcţii pentru “SERVICIUL APĂ-CANAL” organizat în
subordinea Consiliului local Mălini, conform anexelor nr.1 şi nr. 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(7) Se aprobă ca salarizarea personalului angajat al “SERVICIULUI
APĂ-CANAL” să fie făcută în conformitate cu normele în vigoare privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
Art. 2. (1) Se aprobă ca sediul social al “SERVICIULUI APĂ-CANAL” să fie
în incinta primariei comunei Mălini, situată în comuna Mălini , sat Mălini, str.
Principală, nr. 979, judeţul Suceava.
(2) Se aprobă ca pe toate actele emise de „SERVICIUL APĂCANAL"se se menţioneze: ”CONSILIUL LOCAL MĂLINI – SERVICIUL APĂCANAL”
Art. 3. (1) Se aprobă darea în administrarea "SERVICIULUI APĂ-CANAL" a
infrastructurii tehnico-edilitare necesare desfășurării activității acestuia.
(2) Predarea-preluarea bunurilor se va face pe bază de protocol și
inventar de către o comisie constituită de fiecare parte, care vor fi supuse ulterior
aprobării consiliului local.
Art. 4. Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării şi exploatării serviciului
se asigură din venituri proprii prin încasarea de la utilizatori a contravalorii serviciilor
furnizate, conform cu prevederile legale în vigoare, precum și prin subvenții de la
bugetul local.
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Art. 5. (1) Atribuţiile personalului de conducere, respectiv atribuţiile şefului de
serviciu se stabilesc de către primar prin fişa postului, aprobată de către Consiliul local
Mălini.
(2) Se aprobă fişa postului Șef serviciu, al serviciului ”CONSILIUL
LOCAL MĂLINI – SERVICIUL APĂ-CANAL”, conform anexei nr. 3 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Atribuţiile personalului propriu de execuţie al "SERVICIULUI
APĂ-CANAL " se stabilesc prin fişa postului aprobată de către şeful de serviciu.
Art. 6. (1) Se împuterniceşte, până la organizarea concursului de ocupare a
funcţiei de Şef serviciu, dar nu mai mult de 1 an de la data adoptării prezentei hotărâri,
domnul Amariei Dumitru, identificat cu C.I. seria SV nr. 378010, eliberată de SPCLEP
Fălticeni, CNP: 1490919400037 ca în numele Consiliului Local al comunei Mălini şi
pentru serviciul ”CONSILIUL LOCAL MĂLINI – SERVICIUL APĂ-CANAL”, să
ne reprezinte în faţă tuturor instituţiilor publice, a persoanelor fizice şi/sau juridice, etc.
şi să facă toate demersurile necesare obţinerii certificatului de înregistrare fiscală,
deschiderii de conturi la unităţile teritoriale ale trezoreriei şi/sau la unităţile bancare,
obţinerii şi modificării de autorizaţii, avize, licenţe şi a oricăror alte acte necesare
desfăşurării în conformitate cu prevederile legale a serviciului "CONSILIUL LOCAL
MĂLINI – SERVICIUL APĂ-CANAL”.
(2) Pentru ducerea la îndeplinire a acestui mandat, mandatarul va
înainta cereri, va face declaraţii, va depune şi va ridica documente, reprezentându-ne cu
puteri depline în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, instituţii publice, etc.
(3) Prezentul mandat este valabil până la numirea de către Consiliul
local al comunei Mălini a şefului serviciului " CONSILIUL LOCAL MĂLINI –
SERVICIUL APĂ-CANAL", rezultat în urma concursului de ocupare a funcţiei de şef
serviciu, dar nu mai mult de 1 an de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 7. Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru înființarea “SERVICIULUI
APĂ-CANAL” conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare al
“SERVICIULUI APĂ-CANAL” conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 9. Se aprobă Caietul de Sarcini a Serviciului public de alimentare cu apa,
și de canalizare al comunei Mălini, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 10. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul comunei Mălini, județul Suceava, prin aparatul propriu de specialitate.
Art. 11. 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,

Ionică GUȘĂ

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Vasile NOROCEL
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