
 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Petru Nistor primarul comunei 

Mălini, judeţul Suceava, prin Dispoziţia nr. 305 din data de 30 iulie 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 totți cei 15 consilieri locali convocați. 

La ședință participă de drept primarul comunei Mălini domnul Petru 

Nistor și secretarul general al 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 privind 

ceremonia de constituire a consiliului local Mălini. 

2. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanți, 

declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de instanță.  

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a 

Consiliului local al comunei Mălini, județul Suceava. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al comunei Mălini, județul Suceava.  

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei 

Mălini, județul Suceava. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 
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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 28 octombrie 2020 în ședința  

extraordinară a Consiliului local Mălini 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi care 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 şedinţei privind ceremonia de constituire a 

consiliului local Mălini. 

Nu sunt comentarii referitoare la procesul-verbal al ședinței anterioare. 

Se supune la vot Procesul-verbal al şedinţei privind ceremonia de 

constituire a consiliului local Mălini 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. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Depunerea jurământului de către 

consilierii locali supleanți, declarați aleși, ale căror mandate au fost 

validate de instanță. 

Secretarul general al comunei Mălini relatează faptul că prin 

Încheierea Judecătoriei Fălticeni din data de 23 octombrie 2020 au fost validate 

mandatele supleanților Melania VODĂ ȘI Niculina GRIGOROAIA aleși pe 

listele Partidului Național Liberal, potrivit prevederilor art. 119 din Codul 

administrativ, urmând ca aceștia să depună jurământul în cadrul acestei ședințe. 

Se trece la depunerea jurământului de către cei doi consilierii locali 

supleanți după următoarea procedură: 

Preşedintele de vârstă, domnul Dumitru STOICA, cheamă în ordine 

alfabetică cei doi consilierii locali să citească jurământul, iar aceștia se prezintă 

pe rând, în faţa mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din 

Constituția României şi Biblia. Consilierul pune mâna stângă atât pe 

Constituție, cât şi pe Biblie, şi dă citire jurământului, după care semnează 

jurământul de credință, care este imprimat pe un formular special. 

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar 

al doilea se înmânează consilierului local ales. 

Se trece la punctul 3 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. 

Președintele de vârstă, domnul Dumitru STOICA îi dă cuvântul 

domnului primar Petru Nistor care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre. 
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încheiat astăzi 28 octombrie 2020 în ședința  

extraordinară a Consiliului local Mălini 

Domnul primar prezintă 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 președintele de ședință. 

Domnul consilier local Cristian Veliceasa îl propune pe domnul Grigore 

Blanaru pentru funcția de președinte de ședință. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea ca domnul Grigore Blanaru să fie ales 

președinte de ședință și se constată faptul că toți consilierii locali prezenți 

votează pentru, nefiind abțineri sau opoziții. 

Domnul președinte de şedinţă Grigore Blanaru 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 15 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 

constituirea comisiilor de specialitate ale 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. 

Președintele de şedinţă domnul Grigore Blanaru 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 după care solicită să se facă propuneri pentru stabilirea 

numărului de comisii și componența acestora. 

Domnul consilier local Stoica Dumitru propune organizarea a unui 

număr de 3 comisii, după cum urmează: 

1 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism. 

2. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniștii publice, a drepturilor cetăţenilor. 

3. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii. 

Președintele de şedinţă domnul Grigore Blanaru întrebă consilieri locali 

dacă sunt de acord cu numărul de 3 comisii. 

În urma votului se constată că din totalul de 15 consilieri prezenți, au 

votat pentru 15 împotrivă 0 şi 0 s-au abținut. 

Având în vedere rezultatul voturilor, aceştia mai sunt întrebați dacă sunt 

de acord ca fiecare comisie să fie compusă dintr-un număr impar de membri, 

respectiv 5. 

În urma votului se constată că din totalul de 15 consilieri prezenți, au 

votat pentru 15 împotrivă 0 şi 0 s-au abținut. 



 
 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 28 octombrie 2020 în ședința  

extraordinară a Consiliului local Mălini 

În continuare sunt rugați domnii consilieri sa facă propuneri nominale 

pentru componenţa celor trei comisii de specialitate. 

Domnul consilier local Veliceasa Cristian face propunerea ca membrii 

comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, să fie următorii 

consilieri: Cîmpulungeanu Mariana, Blanaru Grigore, Buzdugan Viorel, 

Zimbru Alexandru și Axinia Constantin-Cristian.  

Avându-se în vedere în vedere faptul că nu mai sunt alte propuneri 

pentru această comisie, se supune la vot propunerea domnului consilier local 

Veliceasa Cristian pentru comisia de specialitate pentru programe de 

dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public 

şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi 

turism. 

În urma votului se constată că din totalul de 15 consilieri prezenți, au 

votat pentru 15 împotrivă 0 şi 0 s-au abținut. 

Domnul consilier local Blanaru Grigore face propunerea ca membrii 

comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniștii publice, a drepturilor cetăţenilor, să fie 

următorii consilieri: Stoica Dumitru, Ungureanu Vasile, Negru Dumitru, 

Grigoroaia Vasile și Vodă Melania. 

Avându-se în vedere în vedere faptul că nu mai sunt alte propuneri 

pentru această comisie, se supune la vot propunerea domnului consilier local 

Blanaru Grigore pentru comisia de specialitate pentru administraţia publică 

locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniștii publice, a drepturilor 

cetăţenilor. 

În urma votului se constată că din totalul de 15 consilieri prezenți, au 

votat pentru 15 împotrivă 0 şi 0 s-au abținut.  

Domnul consilier local Grigoroaia Vasile face propunerea ca membrii 

comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 

protecţie socială, activităţi social culturale, culte, protecţie copii, să fie 

următorii consilieri: Veliceasa Cristian, Amuscăliței Iulian, Capră Ilie, Gogan 

Ionel și Grigoroaia Niculina. 

Avându-se în vedere în vedere faptul că nu mai sunt alte propuneri 

pentru această comisie, se supune la vot propunerea domnului consilier local 

Grigoroaia Vasile pentru comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social culturale, culte, protecţie 

copii. 

În urma votului se constată că din totalul de 15 consilieri prezenți, au 

votat pentru 15 împotrivă 0 şi 0 s-au abținut. 

Domnul președinte de şedinţă Grigore Blanaru dă citire Proiectului 

de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al comunei Mălini, județul Suceava după care îl supune la vot. 
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extraordinară a Consiliului local Mălini 

Cu 15 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. 

După acest punct al ordinii de zi se ia o mică pauză pentru a se discut în 

cadrul comisiei de specialitate în vederea avizării, proiectul de hotărâre ce este 

prevăzut la următorul punct al ordinii de zi. 

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

alegerea viceprimarului 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 Grigore Blanaru 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 după care solicită domnilor consilieri locali să facă 

propuneri pentru funcția de viceprimar. 

Domnul consilier local Blanaru Grigore propune pentru funcția de 

viceprimar pe doamna consilier local Cîmpulungeanu Mariana. 

Datorită faptului că nu mai sunt alte propuneri a fost propus să fie trecut 

în buletinele de vot pentru funcția de viceprimar  doamna consilier local 

Cîmpulungeanu Mariana. 

Se face precizarea că exercitarea votului se face într-o cabină special 

amenajată, având posibilitatea de a folosi, la alegere, una din următoarele 

modalități: 

a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute 

numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi 

barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul 

nu dorește să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe 

care dorește să îl aleagă votantul; 

b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui pe 

care dorește să îl voteze; 

c) alte modalități, la alegerea consiliului. 

Sunt invitați domnii consilieri să facă propuneri cu privire la modalitatea 

de alegea a viceprimarului iar domnul consilier local Buzdugan Viorel propune 

să fie utilizată varianta ”a”, după care se supune la vot această modalitate de 

votare. 

În urma votului se constată că din totalul  de 15 consilieri prezenți, au 

votat pentru 15 împotrivă 0 şi 0 s-au abținut. 

Se ia o pauză de 20 de minute pentru completarea buletinelor de vot, 

distribuirea acestora şi efectuarea operaţiunii de votare. 
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După efectuarea operaţiunii de votare se deschide urna şi se stabilește 

rezultatul votului în urma căruia doamna consilier local Cîmpulungeanu 

Mariana este aleasă cu unanimitate de voturi viceprimar 

Domnul președinte de şedinţă Grigore Blanaru dă citire Proiectului 

de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Mălini, județul 

Suceava după care îl supune la vot. 

Cu 15 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. 

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

extraordinare din data de 28 octombrie 2020. 

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

 

 

Președinte de şedinţă,     

Grigore BLANARU Secretar general, 

 Vasile NOROCEL 


