ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA MĂLINI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 13 martie 2020 în ședința ordinară a
Consiliului local al comunei Mălini, judeţul Suceava
Şedinţa a fost convocată de către domnul Petru Nistor primarul
comunei Mălini, judeţul Suceava, prin Dispoziţia nr. 61 din data de 06
martie 2020, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin.
(1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri locali din cei 15 convocaţi,
absentând motivat domnul consilier local Amariei Dumitru și nemotivat
domnii consilieri locali Axinia Constantin, Dascalașu Ion și Grigoroaia
Vasile.
La ședință participă de drept primarul comunei Mălini domnul Petru
Nistor și secretarul comunei domnul Vasile Norocel.
Consilierii locali au luat la cunoștință de data, ora și locul desfășurării
ședinței prin grija secretarului comunei care le-a trimis invitații scrise prin
delegatul primăriei.
Secretarul comunei domnul Vasile Norocel face prezenta nominală a
consilierilor locali și constată că ședința este legal constituită conform art.
137 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, prin participarea majorității consilierilor în funcție.
În continuarea ședinței se trece la aprobarea ordinii de zi iar domnul
primar Petru Nistor citește dispoziția de convocare a Consiliului local ce
cuprinde următorul proiect al ordinii de zi:
1. Prezentarea pentru aprobare a procesului-verbal al şedinţei
ordinare din data de 14 februarie 2020.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2020.
Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii:
”Construire și dotare Grădiniță cu 3 grupe în sat Mălini, comuna
Mălini, județul Suceava”.
Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini;
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul
local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în
cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru
obiectivul de investiții: ”Construire și dotare Grădiniță cu 3 grupe
în sat Mălini, comuna Mălini, județul Suceava”.
Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de
parteneriat între Consiliul local Mălini și Asociația Filantropică
Creștin Ortodoxă Sfântu Gheorghe pentru realizarea obiectivului
de investiţii „Construire Troiță metalică”, în localitatea Mălini,
jud. Suceava.
Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de
investiții ”Instalaţie de tiroliană în localitatea Mălini – Pojorâta”.
Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini;
7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul privat al comunei Mălini, județul
Suceava.
Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini;
8. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă
gratuită asupra terenului proprietate privată a comunei pentru
executarea lucrărilor de construire a reţelelor tehnico-edilitare.
Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini;
9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului local al comunei Mălini, județul Suceava.
Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini;
10. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 11 voturi
pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri conform prevederilor la art. 135 alin (7)
din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
După aprobarea ordinii de zi, secretarul comunei Mălini, domnul
Norocel Vasile solicită domnilor consilieri locali să comunice dacă există
vreun potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la vreun
proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.
Nici un consilier local nu apreciază că se află în stare de conflict de
interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe
ordinea de zi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Prezentarea pentru
aprobare a procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 14
februarie 2020.
Nu sunt comentarii referitoare la procesul-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot Procesul-verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului local Mălini din data de 14 februarie 2020 în conformitate cu
prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
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Codul Administrativ, care a fost aprobat cu 11 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă şi 0 abţineri.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.
Proiectul de hotărâre supuse dezbaterii întrunește condiţiile prevăzute
la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Președintele comisiei de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare
proiectul de hotărâre aduce la cunoștință faptul că avizul comisiei a fost emis
cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
Președintele de şedinţă domnul Viorel Buzdugan îi dă cuvântul
domnului primar Petru Nistor care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre.
Domnul primar prezintă referatul de aprobare care a stat la baza
inițierii proiectului de hotărâre.
Nu sunt comentarii din partea consilierilor locali referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Domnul președinte de şedinţă Viorel Buzdugan dă citire
Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2020 după care îl supune la vot.
Cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre
este adoptat conform art. 139 alin. (3) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
aferenți obiectivului de investiţii: ”Construire și dotare Grădiniță cu 3
grupe în sat Mălini, comuna Mălini, județul Suceava”.
Proiectul de hotărâre supuse dezbaterii întrunește condiţiile prevăzute
la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Președintele comisiei de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare
proiectul de hotărâre aduce la cunoștință faptul că avizul comisiei a fost emis
cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
Președintele de şedinţă domnul Viorel Buzdugan îi dă cuvântul
domnului primar Petru Nistor care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre.
Domnul primar prezintă referatul de aprobare care a stat la baza
inițierii proiectului de hotărâre.
Nu sunt comentarii din partea consilierilor locali referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Domnul președinte de şedinţă Viorel Buzdugan dă citire
Proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii:
”Construire și dotare Grădiniță cu 3 grupe în sat Mălini, comuna
Mălini, județul Suceava” după care îl supune la vot.
Cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre
este adoptat conform art. 139 alin. (2) lit. ”e” din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
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Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se
finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de
Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiții: ”Construire și dotare
Grădiniță cu 3 grupe în sat Mălini, comuna Mălini, județul Suceava”.
Proiectul de hotărâre supuse dezbaterii întrunește condiţiile prevăzute
la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Președintele comisiei de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare
proiectul de hotărâre aduce la cunoștință faptul că avizul comisiei a fost emis
cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
Președintele de şedinţă domnul Viorel Buzdugan îi dă cuvântul
domnului primar Petru Nistor care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre.
Domnul primar prezintă referatul de aprobare care a stat la baza
inițierii proiectului de hotărâre.
Nu sunt comentarii din partea consilierilor locali referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Domnul președinte de şedinţă Viorel Buzdugan dă citire
Proiectului de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local
a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul
Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de
investiții: ”Construire și dotare Grădiniță cu 3 grupe în sat Mălini,
comuna Mălini, județul Suceava”.
Cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre
este adoptat conform art. 139 alin. (3) lit. ”e” din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Consiliul local
Mălini și Asociația Filantropică Creștin Ortodoxă Sfântu Gheorghe
pentru realizarea obiectivului de investiţii „Construire Troiță metalică”,
în localitatea Mălini, jud. Suceava.
Proiectul de hotărâre supuse dezbaterii întrunește condiţiile prevăzute
la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Președintele comisiei de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare
proiectul de hotărâre aduce la cunoștință faptul că avizul comisiei a fost emis
cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
Președintele de şedinţă domnul Viorel Buzdugan îi dă cuvântul
domnului primar Petru Nistor care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre.
Domnul primar prezintă referatul de aprobare care a stat la baza
inițierii proiectului de hotărâre.
Nu sunt comentarii din partea consilierilor locali referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Domnul președinte de şedinţă Viorel Buzdugan dă citire
Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de
parteneriat între Consiliul local Mălini și Asociația Filantropică Creștin
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Ortodoxă Sfântu Gheorghe pentru realizarea obiectivului de investiţii
„Construire Troiță metalică”, în localitatea Mălini, jud. Suceava după
care îl supune la vot.
Cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre
este adoptat conform art. 139 alin. (3) lit. ”f” din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea realizării obiectivului de investiții ”Instalaţie de tiroliană în
localitatea Mălini – Pojorâta”.
Proiectul de hotărâre supuse dezbaterii întrunește condiţiile prevăzute
la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Președintele comisiei de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare
proiectul de hotărâre aduce la cunoștință faptul că avizul comisiei a fost emis
cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
Președintele de şedinţă domnul Viorel Buzdugan îi dă cuvântul
domnului primar Petru Nistor care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre.
Domnul primar prezintă referatul de aprobare care a stat la baza
inițierii proiectului de hotărâre.
Nu sunt comentarii din partea consilierilor locali referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Domnul președinte de şedinţă Viorel Buzdugan dă citire
Proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de
investiții ”Instalaţie de tiroliană în localitatea Mălini – Pojorâta” după
care îl supune la vot.
Cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre
este adoptat conform art. 139 alin. (3) lit. ”e” din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
comunei Mălini, județul Suceava.
Proiectul de hotărâre supuse dezbaterii întrunește condiţiile prevăzute
la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Președintele comisiei de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare
proiectul de hotărâre aduce la cunoștință faptul că avizul comisiei a fost emis
cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
Președintele de şedinţă domnul Viorel Buzdugan îi dă cuvântul
domnului primar Petru Nistor care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre.
Domnul primar prezintă referatul de aprobare care a stat la baza
inițierii proiectului de hotărâre.
Nu sunt comentarii din partea consilierilor locali referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Domnul președinte de şedinţă Viorel Buzdugan dă citire
Proiectului de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor
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care alcătuiesc domeniul privat al comunei Mălini, județul Suceava după
care îl supune la vot.
Cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre
este adoptat conform art. 139 alin. (3) lit. ”g” din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului proprietate
privată a comunei pentru executarea lucrărilor de construire a reţelelor
tehnico-edilitare.
Proiectul de hotărâre supuse dezbaterii întrunește condiţiile prevăzute
la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Președintele comisiei de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare
proiectul de hotărâre aduce la cunoștință faptul că avizul comisiei a fost emis
cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
Președintele de şedinţă domnul Viorel Buzdugan îi dă cuvântul
domnului primar Petru Nistor care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre.
Domnul primar prezintă referatul de aprobare care a stat la baza
inițierii proiectului de hotărâre.
Nu sunt comentarii din partea consilierilor locali referitoare la acest
proiect de hotărâre.
Domnul președinte de şedinţă Viorel Buzdugan dă citire
Proiectului de hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă
gratuită asupra terenului proprietate privată a comunei pentru
executarea lucrărilor de construire a reţelelor tehnico-edilitare după care
îl supune la vot.
Cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre
este adoptat conform art. 139 alin. (3) lit. ”g” din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Mălini,
județul Suceava.
Proiectul de hotărâre supuse dezbaterii întrunește condiţiile prevăzute
la art. 136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Domnului primar Petru Nistor în calitate de inițiator al acestui proiect
de hotărâre prezintă domnilor consilieri locali referatul de aprobare care a
stat la baza inițierii proiectului de hotărâre după care solicită domnilor
consilieri locali să facă propuneri pentru a fi ales noul președinte de ședință.
Domnul consilier local Cîmpulungeanu Eugen îl propune pe domnul
Gușă Ionică pentru funcția de președinte de ședință.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot propunerea ca domnul Gușă Ionică să fie ales
președinte de ședință și se constată faptul că toți consilierii locali prezenți
votează pentru, nefiind abțineri sau opoziții.
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Domnul președinte de şedinţă Viorel Buzdugan dă citire
Proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului local al comunei Mălini, județul Suceava după care îl supune
la vot.
Cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre
este adoptat conform art. 139 alin. (3) lit. ”i” din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Diverse.
Domnul președinte de şedinţă Viorel Buzdugan îi dă cuvântul
domnului primar Petru Nistor care face cunoscut domnilor consilieri
locali faptul că la acest punct al ordinii de zi sunt de discutat următoarele
probleme:
 numitul Saftiu Mihai-Cezar în calitate de director al UAMS
Mălini solicită alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local pentru
acoperirea unor cheltuieli urgente ale acestei instituţii pentru procurarea de
alimente necesare preparării hranei persoanelor aflate în carantină pe
teritoriul comunei Mălini. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă
sunt de acord cu această solicitare iar toți consilierii locali prezenți sunt
pentru.
 numitul Brădățanu Ștefan în calitate de preot parod al bisericii
”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” acordarea unui ajutor financiar pentru
acoperirea lăcașului de cult. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri
dacă sunt de acord cu acordarea unui ajutor financiar de 25.000 lei iar toți
consilierii locali prezenți sunt pentru.
Întrucât ordinea de zi a fost epuizată se declară închise lucrările
ședinței ordinare din data de 13 martie 2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Președinte de şedinţă,
Viorel BUZDUGAN

Secretarul comunei,
Vasile NOROCEL

