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

HOTĂRÂREA
nr. 12 din 18 martie 2018
privind alegerea președintelui de ședință a
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. 35 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art. 9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
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. (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 administraţia publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor din cadrul Consiliului local Mălini,
H.C.L. nr. 12/18.03.2018
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta
hotărâre:
Art. 1. Se alege prin vot deschis preşedintele de şedinţă al Consiliului local

al comunei Mălini, judeţul Suceava, pe o perioadă de 3 luni de zile începând cu
data de 18 martie 2018 până la data de 18 iunie 2018, domnul consilier local
Eugen Cîmpulungeanu
Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
preşedintele de şedinţă ales al Consiliului local Mălini, judeţul Suceava.
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,

Eugen CÎMPULUNGEANU

H.C.L. nr. 12/18.03.2018

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

HOTĂRÂREA
nr. 13 din 18 martie 2018
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 20118

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,
H.C.L. nr. 13/18.03.2018
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta
hotărâre:
Art. 1. Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția

consiliului local cu suma de 28.854 lei.
Art. 2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția
consiliului local în sumă de 50.000 lei, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre
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,

Eugen CÎMPULUNGEANU

H.C.L. nr. 13/18.03.2018

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

HOTĂRÂREA
nr. 14 din 18 martie 2018
privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin casare a bunului
mijloc fix – Autogreder, ce aparține domeniului privat al comunei Mălini

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. 10, art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (9) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere
fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi
completările ulterioare;
g) Raportul de Evaluare a mijlocului fix – Autogreder;
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. (3) 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,
H.C.L. nr. 14/18.03.2018
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta
hotărâre:
Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunului mijloc fix – Autogreder,

ce aparține domeniului privat al comunei Mălini, județul Suceava.
Art. 2. Se aprobă valorificarea bunului mijloc fix – Autogreder, ca urmare a
casării, în condiţiile parcurgerii procedurii prevăzute de HG nr. 841/1995 privind
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;.
Art. 3. Sumele încasate din valorificarea bunului mijloc fix – Autogreder, se
vor face venit la bugetul local al comunei Mălini, județul Suceava;
Art. 4. Se aprobă Raportul de Evaluare a mijlocului fix – Autogreder.
Art. 5. 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. 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,

Eugen CÎMPULUNGEANU

H.C.L. nr. 14/18.03.2018

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

HOTĂRÂREA
nr. 15 din 18 martie 2018
privind închirierea prin licitație publică a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei
Malini, județul Suceava, rămase în urma aplicării procedurii de închiriere directă

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. ”b” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art. 3 lit. ”d” și art. 9 alin. (1) și (2) din OUG 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) Hotărârii Guvernului nr. 1.064/2013 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
g) Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de
animale pe hectar de pajiste;
h) Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi
închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor,
respectiv al municipiilor;
i) art. 1777 – 1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;
j) H.C.L. nr. 3/2012 privind stabilirea și aprobarea bunurilor imobile care fac parte
din domeniul privat al comunei Mălini, 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. (3) 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 economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local Mălini;
H.C.L. nr. 15/18.03.2018
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a pajiştilor Coasta Suhei - 119 ha
și Luncile Buzdugan – 24,50 ha aflate în domeniul privat al comunei Malini, județul
Suceava, rămase în urma aplicării procedurii de închiriere directă.
Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate privind închirierea prin licitație publică a
pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei Malini, județul Suceava, conform anexei nr. 1
care parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Caietul de Sarcini privind închirierea prin licitație publică a
pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei Malini, județul Suceava, conform anexei nr. 2
care parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 4. Se aprobă Regulamentul procedurii de atribuire pentru închirierea prin
licitație publică a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei Malini, județul Suceava,
conform anexei nr. 3 care parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 5. Se aprobă suma minimă de închiriere prin licitație publică a pajiştilor aflate
în domeniul privat al comunei Malini, județul Suceava, conform anexei nr. 4 care parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 6. Se aprobă comisia de licitație și comisia de soluționare a contestațiilor,
pentru închirierea prin liciutație publică a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei
Malini, județul Suceava, conform anexei nr. 5 care parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 7. Se aprobă modelul Contractului de închiriere, conform anexei nr. 6, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 8. Se aprobă perioada de închiriere, care va fi de 10 ani începând cu data
semnării contractului și până la data de 31 decembrie 2027.
Art. 9. Se împuterniceşte viceprimarul comunei Mălini să semneze contractul de
închiriere pentru suprafeţele de păşuni aflate în domeniul privat al comunei Mălini;
Art. 10. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către viceprimarul
comunei Mălini și comisiile stabilite conform art. 6.
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,

Eugen CÎMPULUNGEANU

H.C.L. nr. 15/18.03.2018

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

HOTĂRÂREA
nr. 16 din 18 martie 2018
privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune

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. (5) lit. ”b” și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) art. 57 alin. (1) lit. ”e” din O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările si completările
ulterioare;
f) art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
g) art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) cererile numiților Istrate Alexandru, Gherasim Dumitru și Brădățanu Ștefan
prin care se solicită rezilierea unor contracte de concesiune încheiate cu Primăria
comunei Mălini;
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. (3) 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,
H.C.L. nr. 16/18.03.2018
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta
hotărâre:
Art. 1. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 603/1999 încheiat

între Primăria comunei Mălini și numitul Istrate Alexandru.
Art. 2. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 158/2001 încheiat
între Primăria comunei Mălini și numitul Gherasim Dumitru.
Art. 3. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 128/2000 încheiat
între Primăria comunei Mălini și Parohia Pâraie.
Art. 4. 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. 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,

Eugen CÎMPULUNGEANU

H.C.L. nr. 16/18.03.2018

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

HOTĂRÂREA
nr. 17 din 18 martie 2018
privind aprobarea vînzării suprafeței de 1400 mp teren ce aparține domeniului
privat al comunei Mălini cu respectarea dreptului de preempțiune pentru
Parohia ”Nașterea Maicii Domnului” Pâraie II

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. (5) lit. ”b” și art. 123 alin. (3) și (4) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) H.C.L. Mălini nr. 3/2012 privind stabilirea și aprobarea bunurilor
imobile care fac parte din domeniul privat al comunei Mălini, judeţul Suceava;
g) Raportul de Evaluare a suprafeței de 1400 mp teren ce aparține
domeniului privat al comunei Mălini;
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. (3) 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,
H.C.L. nr. 17/18.03.2018
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta
hotărâre:
Art. 1. Se aprobă vînzarea suprafeței de 1400 mp teren ce aparține

domeniului privat al comunei Mălini cu respectarea dreptului de preempțiune
pentru Parohia ”Nașterea Maicii Domnului” Pâraie II.
Art. 2. Se aprobă Raportul de Evaluare a suprafeței de 1400 mp teren ce
aparține domeniului privat al comunei Mălini.
Art. 3. Prețul de vânzare a terenului este de 4,8 lei/mp, respectiv o valoare
toatală de 6720 lei pentru suprafața de 1400 mp;
Art. 4. Se împuternicește secretarul comunei Mălini, județul Suceava,
domnul Norocel Vasile legitimat cu C.I. seria XV nr. 279266 eliberată de SPCLEP
Fălticeni, să reprezinte Comuna Mălini la notariat pentru încheierea contractului de
vânzare-cumpărare.
Art. 5. 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. 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,

Eugen CÎMPULUNGEANU

H.C.L. nr. 17/18.03.2018

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

HOTĂRÂREA
nr. 18 din 18 martie 2018
privind aprobarea vînzării prin licitație publică a unor suprafețe de
teren ce aparțin domeniului privat al comunei Mălini

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. (5) lit. ”b” și art. 123 alin. (1) și (2) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) H.C.L. Mălini nr. 3/2012 privind stabilirea și aprobarea bunurilor
imobile care fac parte din domeniul privat al comunei Mălini, judeţul Suceava;
g) Rapoartele de Evaluare a terenurilor ce aparțin domeniului privat al
comunei Mălini;
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. (3) 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,

H.C.L. nr. 18/18.03.2018
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta
hotărâre:
Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce

aparțin domeniului privat al comunei Mălini, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Rapoartele de Evaluare a suprafețelor de teren, ce aparțin
domeniului privat al comunei Mălini, prevăzute la art. 1.
Art. 3. Se aprobă Studiul de oportunitate privind vânzarea suprafețelor de
teren, ce aparțin domeniului privat al comunei Mălini, prevăzute la art. 1, conform
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea suprafețelor de teren, ce
aparțin domeniului privat al comunei Mălini, prevăzute la art. 1, conform anexei
nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă comisia de licitație pentru vânzarea suprafețelor de teren,
ce aparțin domeniului privat al comunei Mălini, prevăzute la art. 1, conform
anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Se împuternicește secretarul comunei Mălini, județul Suceava,
domnul Norocel Vasile legitimat cu C.I. seria XV nr. 279266 eliberată de SPCLEP
Fălticeni, să reprezinte Comuna Mălini la notariat pentru încheierea contractelor de
vânzare-cumpărare cu câștigătorii licitațiilor.
Art. 7. 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. 8. 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,

Eugen CÎMPULUNGEANU

H.C.L. nr. 18/18.03.2018

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

HOTĂRÂREA
nr. 19 din 18 martie 2018
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2018,
ce vor fi desfășurate de beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001

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. (1), alin. (2) lit. "d", alin. (6) lit. "a" pct. 2 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, 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. (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 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,
H.C.L. nr. 19/18.03.2018
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta
hotărâre:
Art. 1. Se aprobă Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul

2018, ce vor fi desfășurate de persoanele apte de muncă care beneficiază de ajutor
social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei
nr. 1 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 compartimentele de resort din
cadrul aparatului 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,

Eugen CÎMPULUNGEANU

H.C.L. nr. 19/18.03.2018

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

HOTĂRÂREA
nr. 20 din 18 martie 2018
privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului proprietate privată
a comunei pentru executarea lucrărilor de construire a reţelelor tehnico-edilitare

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,
H.C.L. nr. 20/18.03.2018
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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,

Eugen CÎMPULUNGEANU

H.C.L. nr. 20/18.03.2018

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Vasile NOROCEL

2/2

