
 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Petru Nistor primarul comunei 

Mălini, judeţul Suceava, prin Dispoziţia nr. 115 din data de 03 aprilie 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 12 consilieri locali din cei 15 convocaţi, absentând 

motivat domnul consilier local Amariei Dumitru și nemotivat domnii consilieri 

locali Axinia Constantin și Mitocariu 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 13 martie 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 conturilor anuale de execuție ale 

bugetelor la data de 31 decembrie 2019. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

4. Diverse. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 12 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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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 09 aprilie 2020 în  

ședința ordinară a Consiliului local Mălini 

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 13 martie 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 13 martie 2020 în conformitate cu prevederile art. 138 

alin. (15) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, care 

a fost aprobat cu 12 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. 

Secretarul 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 Ionică Gușă 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 Ionică Gușă  dă citire Proiectului de 

hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2020 după care îl supune la vot. 

Cu 12 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 conturilor anuale de execuție ale bugetelor la data de 31 

decembrie 2019. 

Proiectul de hotărâre supuse dezbaterii întrunește condiţiile prevăzute la art. 

136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Secretarul 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 Ionică Gușă îi dă cuvântul domnului primar 

Petru Nistor care este inițiatorul acestui proiect de hotărâre. 
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încheiat astăzi 09 aprilie 2020 în  

ședința ordinară a Consiliului local Mălini 

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 Ionică Gușă dă citire Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor la 

data de 31 decembrie 2019 după care îl supune la vot. 

Cu 12 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 împotrivă acest proiect de hotărâre este 

adoptat conform art. 139 alin. (2) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Diverse. 

Domnul președinte de şedinţă Ionică Gușă 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 Țigănescu Petru din comuna Mălini, județul Suceava 

solicită să i se aprobe cumpărarea a două suprafețe de teren ce aparțin domeniului 

privat al comunei Mălini, județul Suceava, situate în vecinătatea proprietății sale. 

Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu scoaterea la 

vânzare a acestor suprafețe de teren din domeniul privat al comunei iar toți 

consilierii locali prezenți sunt pentru. 

 SC DAVIDEEA SRL în calitate de locatar al contractului de 

închirierea nr. 39/07.01.2020 solicită suspendarea plății chiriei pentru obiectivul 

”DOMENIUL SCHIABIL POJORÂTA” pe o perioadă de 4 luni începând cu data 

declarării stării de urgență. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt 

de acord cu suspendarea plății chiriei datorită stării de urgență iar toți consilierii 

locali prezenți sunt pentru. 

În continuarea ședinței domnul primar aduce la cunoștința domnilor 

consilieri locali faptul că în urma fenomenelor meteo din această iarnă și mai ales 

din ultima săptămână când au fost mai multe avertizări meteo de cod galben de 

vânt puternic, a fost avariată o construcție agricolă (saivan) aflat pe trupul de 

pășune Muncelu care este distrus în proporție de 100%. după care dă citire Notei 

de constatare nr. 2284 din 30.03.2020 ce a fost întocmită în vederea scoaterii 

acestei construcții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 

comunei Mălini, județul Suceava.  

Având în vedere aceste aspecte domnul primar întreabă pe domnii 

consilieri locali dacă sunt de acord cu cele stipulate în nota de constatare și se 

constată faptul că toți consilierii locali prezenți sunt de acord cu cele relatate. 

În finalul ședinței domnul consilier local Cîrjă Constantin ia cuvântul și 

relatează faptul că locuitorii satului Văleni-Stânişoara şi proprietarii caselor de 

vacanță din zona Iesle șunt neliniștiți datorită faptului că la Cabana de vânătoare 

Nemţişorul au fost dislocați, în carantină, mai multe persoane suspecte ca fiind 

purtătoare ale virusul COVID 19, motiv pentru care supune dezbaterii consiliului 

local această situaţie, care dacă nu este gestionată corespunzător din punct de  
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ședința ordinară a Consiliului local Mălini 

vedere epidemiologie, poate determina contaminarea zonei şi răspândirea 

virusului în comuna Mălini, sens în care formulează următoarele propuneri: 

a. să se solicite relaţii de la proprietarul imobilului Cabana de vânătoare 

Nemţişorul, respectiv Ocolul Silvic Mălini, prin care să se clarifice următoarele 

aspecte: 

 dacă persoanele cazate erau suspecte sau confirmate ca fiind 

purtătoare ale coronavirusului COVID 19? 

 care au fost motivele pentru care locuitorii comunei Mălini, nu au 

fost avertizați cu privire la transformarea imobilului în loc de carantinare? 

 dacă persoanele cazate au fost testate în acest sens şi care a fost 

rezultatul testării? 

 dacă proprietarul imobilului a respectat protocoalele medicale şi 

epidemiologice, de natură să împiedice contaminarea zonei şi răspândirea 

virusului, în sensul: 

• colectării deşeurilor rezultate în urma carantinării acelor persoane; 

• predării deşeurilor unei firme de profil în distrugerea acestora; 

• dezinfectării imobilului şi a spaţiilor de cazare după eliberarea clădirii, 

cu firme de profil. 

 dacă în prezent zona este sigură din punct de vedere epidemiologic şi 

dacă intenționează să mai carantineze astfel de persoane în acea locație? 

b. dacă în urma acestei corespondențe se constată că există sau a existat un 

risc de răspândire a virusului sau de contaminare a zonei, să se facă sesizarea 

organelor de anchetă penală a autorităţilor administrative şi a celor de siguranţă 

publică. 

c. să se facă notificarea proprietarului cu privire la intenţia de a face 

sesizarea organelor de anchetă penală a autorităţilor administrative și a celor de 

siguranţă publică, dacă se va constata nerespectarea protocoalelor medicale sau 

epidemiologice. 

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Cîrjă Constantin și se 

constată că toți consilierii locali prezenți votează pentru. 

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

ordinare din data de 09 aprilie 2020. 

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

 
 

 

Președinte de şedinţă,     

Ionică GUȘĂ  Secretarul comunei, 

 Vasile NOROCEL 


