ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA MĂLINI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 30 ianuarie 2020 în ședința extraordinară 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. 8 din data de 27 ianuarie2020, în
conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. ”a” și art. 134 alin. (1) lit. ”a”
și alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
La şedinţă sunt prezenţi 14 consilieri locali din cei 15 convocaţi,
absentând nemotivat domnul consilier local Dascalașu Ion.
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 24 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 aprobarea cuantumului și a numărului
de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat
din comuna Mălini, județul Suceava, pentru semestrul II al anului
școlar 2019-2020.
Inițiator: Petru NISTOR - primarul comunei Mălini;
Se supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 14 voturi
pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri conform prevederilor la art. 135 alin (7) din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
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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 24 ianuarie 2020.
Nu sunt comentarii referitoare la procesul-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
local Mălini din data de 24 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 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0
abţineri.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea 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.
Domnul consilier local Mitocariu Vasile ia cuvântul și relatează faptul că
este bine să fie stimulați elevii care obțin rezultate bune la olimpiade și diferite
concursuri.
Președintele de şedinţă domnul Viorel Buzdugan ia cuvântul și relatează
faptul că așa cum se investește în biserici și școli trebuie investit și în natură și
că trebuie amenajate râurile din comună și chiar să se efectueze plantări de
arbori pe malurile acestor râuri.
Domnul consilier local Mitocariu Vasile intervine și relatează faptul că
trebuie păstrate tradițiile și obiceiurile locale și propune să fie amenajat un
muzeu în acest sens.
Domnul primar Petru Nistor ia cuvântul și relatează faptul că au mai fost
discuții în acest sens și că nu s-a găsit o locație pentru acest muzeu dar că acum
se gândește ca biblioteca comunală să fie mutată în altă locație și în acel spațiu
să fie amenajat muzeul local.
Nu mai 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 bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2020 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. ”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 cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din
învățământul preuniversitar de stat din comuna Mălini, județul Suceava,
pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020.
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 aprobarea cuantumului și a numărului de burse
acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna
Mălini, județul Suceava, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020
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.
În finalul ședinței domnul primar face cunoscut domnilor consilieri locali
faptul că au fost solicitate ajutoare financiare pentru lăcașurile de cult de pe
teritoriul comunei Mălini din partea preoților parohi: Corduneanu Petru,
Bîrsanu Gabriel-Florin, Norocel Pavel, Bostea Nicolae-Adrian și Țigănescu
Vasile, după care îi întreabă pe domnii consilieri locali dacă sunt de acord cu
acordarea de ajutoare financiare pentru lăcașurile de cult din comună.
Toți consilierii locali prezenți sunt pentru acordarea de ajutoare
financiare de la bugetul local pentru lăcașurile de cult din comuna Mălini,
județul Suceava,
Întrucât ordinea de zi a fost epuizată se declară închise lucrările ședinței
extraordinare din data de 30 ianuarie 2020.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Președinte de şedinţă,
Viorel BUZDUGAN

Secretarul comunei,
Vasile NOROCEL

