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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. 45 și art. 46 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. 46 din 14 septembrie 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 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. 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,   Contrasemnează,  

Ionică GUȘĂ Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 
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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. 10, art. 21 alin. (1) art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. ”c”, art. 119 și art. 

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

modificările şi completările ulterioare; 

e) art. 25 alin .(2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 

7/1996, republicată(3), cu modificările și completările ulterioare; 

f) art. 879 alin. (2) și art. 880 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) art. 132, 133, 134 si 135 din Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară; 
 

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. (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 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. 47 din 14 septembrie 2018 
pprriivviinndd aprobarea efectuării operațiunilor notariale de dezmembrare a unui  

teren aparținând domeniului privat al comunei Mălini, județul Suceava ”  
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Consiliul Local al comunei Mălini, județul Suceava adoptă prezenta hotărâre:  

 

Art. 1. Se aprobă efectuarea operațiunilor notariale de dezmembrare a terenului în 

suprafață de 13.153 cu nr. cadastral 31008 ce aparține domeniului privat al comunei 

Mălini, județul Suceava, după cum urmează: 

1. nr. cadastral 34796 având suprafața de 11773 mp; 

2. nr. cadastral 34797 având suprafața de 712 mp; 

3. nr. cadastral 34798 având suprafața de 668 mp; 

Art. 2.  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 actului de 

dezmembare în formă autentică. 
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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