
 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Petru Nistor primarul comunei 

Mălini, judeţul Suceava, prin Dispoziţia nr. 7 din data de 17 ianuarie 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 toți cei 15 consilieri locali convocaţi. 

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 

extraordinare din data de 07 ianuarie 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2020. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 

angajații Primăriei comunei Mălini, județul Suceava, precum și 

salariaților serviciilor publice din subordinea Consiliului local al 

comunei Mălini. 

Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini; 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar din comuna Mălini pentru anul școlar 

2020 - 2021. 

Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Parohiei 

’’SFÎNTUL ILIE” SUHA, din comuna Mălini, judeţul Suceava. 

Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini; 
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6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar 

Asociației ’’Sfântul Ilie” Mălini pentru asigurarea funcţionării 

Unității de Asistentă Socială cu Cazare din comuna Mălini.  

Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini; 

7. 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; 

8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al comunei Mălini, județul Suceava. 

Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini; 

9. Proiect de hotărâre privind organizarea apărării împotriva incendiilor 

în comuna Mălini, județul Suceava. 

Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini; 

10. Proiect de hotărâre privind reglementarea focului deschi și a 

fumatului în comuna Mălini. 

Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini; 

11. Proiect de hotărâre privind numirea responsabilului cu atribuții în 

domeniul situațiilor de urgență și apărării împotriva incendiilor. 

Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire 

a riscurilor al comunei Mălini, județul Suceava. 

Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini; 

13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de asistență 

juridică cu un cabinet de avocatură pentru a reprezenta interesele 

Consiliului local al comunei Mălini în Dosarul nr. 3726/227/2019 al 

Judecătoriei Fălticeni. 

Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de înregistrare, 

evidenţa şi radiere a vehiculelor de pe raza administrativ teritorială a 

comunei Mălini, care nu se supun înmatriculării. 

Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini; 

15. Diverse. 

După ce este prezentată dispoziția de convocare a Consiliului local ce 

cuprinde proiectul ordinii de zi, domnul primar aduce la cunoștința domnilor 

consilieri locali faptul că Proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract 

de asistență juridică cu un cabinet de avocatură pentru a reprezenta interesele 

Consiliului local al comunei Mălini în Dosarul nr. 3726/227/2019 al 

Judecătoriei Fălticeni va avea următoarea denumire: Proiect de hotărâre 

privind încheierea unui contract de asistență juridică cu un cabinet de 

avocatură pentru a reprezenta interesele Primăriei comunei Mălini în Dosarul 

nr. 3726/227/2019 al Judecătoriei Fălticeni după care mai relatează că dorește 

să scoată de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 

local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, deoarece nu sunt venite sumele 
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alocate comunei Mălini de Consiliul Județean Suceava. Toți consilierii locali 

prezenți sunt de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre 

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi care nu cuprinde Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2020 și se constată că acesta este aprobat cu 15 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 extraordinare din data de 07 ianuarie 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 07 ianuarie 2020 în conformitate cu 

prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, care a fost aprobat cu 15 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă şi 0 abţineri. 

După aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, domnul consilier 

local Dascalașu Ion părăsește sala de ședință deoarece a primit un telefon și are 

o urgență. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

stabilirea salariilor de bază pentru angajații Primăriei comunei Mălini, 

județul Suceava, precum și salariaților serviciilor publice din subordinea 

Consiliului local al comunei Mălini. 

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 stabilirea salariilor de bază pentru angajații Primăriei 
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comunei Mălini, județul Suceava, precum și salariaților serviciilor publice 

din subordinea Consiliului local al comunei Mălini după care îl supune la vot. 

Cu 14 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 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din 

comuna Mălini pentru anul școlar 2020 - 2021. 

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 organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar din comuna Mălini pentru anul școlar 2020 - 2021 după care 

îl supune la vot. 

Cu 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre este 

adoptat conform art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea unui sprijin financiar Parohiei ’’SFÎNTUL ILIE” SUHA, din 

comuna Mălini, judeţul 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 unui sprijin financiar Parohiei ’’SFÎNTUL 

ILIE” SUHA, din comuna Mălini, judeţul Suceava. 
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Cu 14 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 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

acordarea unui sprijin financiar Asociației ’’Sfântul Ilie” Mălini pentru 

asigurarea funcţionării Unității de Asistentă Socială cu Cazare din comuna 

Mălini. 

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 unui sprijin financiar Asociației ’’Sfântul 

Ilie” Mălini pentru asigurarea funcţionării Unității de Asistentă Socială cu 

Cazare din comuna Mălini după care îl supune la vot. 

Cu 14 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 7 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. 
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Cu 14 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 

reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 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 reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al comunei Mălini, județul Suceava după care îl supune la vot. 

Cu 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre este 

adoptat conform art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

organizarea apărării împotriva incendiilor în 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 organizarea apărării împotriva incendiilor în comuna 

Mălini, județul Suceava după care îl supune la vot. 

Cu 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre este 

adoptat conform art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 
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Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

reglementarea focului deschi și a fumatului în comuna Mălini. 

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 reglementarea focului deschi și a fumatului în comuna 

Mălini după care îl supune la vot. 

Cu 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre este 

adoptat conform art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

numirea responsabilului cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență și 

apărării împotriva incendiilor. 

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 numirea responsabilului cu atribuții în domeniul 

situațiilor de urgență și apărării împotriva incendiilor după care îl supune la 

vot. 

Cu 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre este 

adoptat conform art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Mălini, 

județul Suceava. 
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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 Planului de analiză și acoperire a riscurilor 

al comunei Mălini, județul Suceava după care îl supune la vot. 

Cu 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre este 

adoptat conform art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

încheierea unui contract de asistență juridică cu un cabinet de avocatură 

pentru a reprezenta interesele Primăriei comunei Mălini în Dosarul nr. 

3726/227/2019 al Judecătoriei Fălticeni. 

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 încheierea unui contract de asistență juridică cu un 

cabinet de avocatură pentru a reprezenta interesele Primăriei comunei 

Mălini în Dosarul nr. 3726/227/2019 al Judecătoriei Fălticeni după care îl 

supune la vot. 

Cu 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre este 

adoptat conform art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea procedurii de înregistrare, evidenţa şi radiere a vehiculelor de pe 

raza administrativ teritorială a comunei Mălini, care nu se supun 

înmatriculării. 
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încheiat astăzi 24 ianuarie 2020 în  

ședința ordinară a Consiliului local Mălini 

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 procedurii de înregistrare, evidenţa şi 

radiere a vehiculelor de pe raza administrativ teritorială a comunei Mălini, 

care nu se supun înmatriculării după care îl supune la vot. 

Cu 14 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre este 

adoptat conform art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 15 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 Lupuleasa Vasilică solicită acordarea unui ajutor de 

urgență deoarece fiul său a avut un accident rutier în urma căruia a avut leziuni 

grave ce a necesitat mai multe intervenții chirurgicale. Domnul primar întreabă 

pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu acordarea unui ajutor financiar de 

4000 lei iar toți consilierii locali prezenți sunt pentru. 

 numita Bîrsanu Petruța solicită acordarea unui ajutor de urgență 

deoarece este divorțată, are doi copii în întreținere și are o situație materială 

precară. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu 

acordarea unui ajutor financiar de 2400 lei iar toți consilierii locali prezenți sunt 

pentru. 

 numitul Oanea Ion solicită să i se aprobe închirierea unei suprafețe 

de 1440 mp teren neproductiv ce aparțin domeniului privat al comunei Mălini, 

județul Suceava. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de 

acord cu închirierea acestei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei iar 

toți consilierii locali prezenți sunt pentru. 

 numita Mogîrzan Mariana-Carmen în calitate de medic titular 

solicită să-i fie alocat un spațiu aferent cabinetului medical pentru depozitarea 

arhivei și a combustibilor solizi. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri 

dacă sunt de acord cu această cerere iar toți consilierii locali prezenți sunt 

pentru. 

 un grup de cetățeni din satul Poiana Mărului, comuna Mălini, 

solicită amenajarea unei punți peste pârâul Suha Mare în dreptul locuințelor lor. 
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Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu această 

cerere iar toți consilierii locali prezenți sunt pentru. 

În finalul ședinței domnul primar prezintă adresa venită din partea 

Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, prin care se solicită 

trecerea în domeniul public al statului a suprafeței de 225 mp teren pe care este 

amplasat turnul de comunicații aflat în componența sistemului de comunicații 

fixe Voce-Date din cadrul ”Sistemului de supraveghere și control al frontierei de 

stat, după care întreabă pe domnii consilieri locali dacă sunt de acord cu această 

solicitare. Toți consilierii locali relatează că sunt de acord cu această solicitare în 

măsura în care ni se va permite un branșament electric din locația respectivă 

pentru a lumina troița ce urmează a fi amplasată în imediata vecinătate a turnului 

respectiv. 

Întrucât ordinea de zi a fost epuizată se declară închise lucrările ședinței 

ordinare din data de 24 ianuarie 2020. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 
 

 

Președinte de şedinţă,     

Viorel BUZDUGAN Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 


