ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA MĂLINI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 02 aprilie 2021 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. 89 din data de 26 martie
2021, 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
ordinare din data de 07 februarie 2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și
cheltuieli pentru anul 2021.
Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Planului
Urbanistic Zonal pentru construirea unei biserici.
Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni şi lucrări
de interes local pentru anul 2021,ce vor fi desfășurate de
beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001.
Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și
acoperire a riscurilor al comunei Mălini, județul 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 aprobarea regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Mălini,
județul Suceava.
Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini;
9. Dezbatere situație pășuni comunale urmare a sesizării înregistrată
la nr. 2071 din 2.03.2021.
10. Diverse.
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 ședinței ordinare din data de 07
februarie 2021.
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 07 februarie 2021 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: Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 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.
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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 bugetului local de venituri și cheltuieli
pentru anul 2021 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. ”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 întocmirii Planului Urbanistic Zonal pentru construirea unei
biserici.
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 întocmirii Planului Urbanistic Zonal
pentru construirea unei biserici 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. ”e” din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de acțiuni şi lucrări de interes local pentru anul
2021,ce vor fi desfășurate de beneficiarii de ajutor social conform Legii
nr. 416/2001.
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.
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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 acțiuni şi lucrări de interes
local pentru anul 2021,ce vor fi desfășurate de beneficiarii de ajutor
social conform Legii nr. 416/2001 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. (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 Planului de analiză și acoperire a riscurilor 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 aprobarea Planului de analiză și acoperire a
riscurilor 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. (1) 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.
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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 15 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 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.
Președintele comisiei de specialitate căreia i-a fost trimis spre avizare
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 15 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
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Local al comunei Mălini, județul Suceava.
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 regulamentului de organizare și
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funcționare 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 9 al ordinii de zi: Dezbatere situație pășuni
comunale urmare a sesizării înregistrată la nr. 2071 din 2.03.2021.
Domnul președinte de şedinţă Viorel Buzdugan îi dă cuvântul
domnului primar Petru Nistor care prezintă sesizarea venită din partea
domnului CÂRJĂ VASILE din satul Văleni, comuna Mălini, județul Suceava
și înregistrată la Primăria Mălini cu nr. 2071 din data de 02.03.2021.
În continuare domnul primar Petru Nistor aduce la cunoștința domnilor
consilieri locali faptul că prin adresa nr. 3119 din 31.03.2021 a fost invitat
domnul CÂRJĂ VASILE pentru a participa la această ședință a Consiliului
local Mălini, în vederea susținerii sesizării formulate dar din câte se vede
acesta nu este prezent.
Domnul primar mai face cunoscut domnilor consilieri locali faptul că
pentru a verifica cele semnalat în această sesizare a emis Dispoziția nr. 101
din 30.03.2021 privind verificarea situația pajiștilor comunale din punct de
vedere a realizării în anul 2020 lucrărilor de întreținere și a respectării
clauzelor contractuale din punct de vedere juridic prin care au fost desemnați
domnii Popescu Vasile și Asaftei Vasile angajați la Primăria Mălini în funcția
de maistru, pentru a verifica situația pajiștilor comunale din punct de vedere
al realizării lucrărilor de întreținere în anul 2020 și domnul Norocel Vasile
secretarul general al comunei Mălini pentru a verifica respectarea în anul
2020 a clauzelor contractuale, din punct de vedere juridic, de către persoanele
care au închiriat în anul 2018 pășunile comunale.
Ca urmare a acestei Dispoziții a fost întocmit din partea domnilor
Popescu Vasile și Asaftei Vasile un raport înregistrat cu nr. 3202 din
01.04.2021 și din partea domnului Norocel Vasile un raport înregistrat cu nr.
3210 din 01.04.2021, care sunt citite în continuare, după care domnul primar
îi întreabă pe domnii consilieri locali dacă sunt de acord cu cele relatate.
În urma votului se constată faptul că toți consilierii locali prezenți sunt
de acord cu cele relatate în cele două rapoarte care sunt aprobate cu
unanimitate de voturi.
În continuare președintele de şedinţă domnul Viorel Buzdugan
intervine și propune constituirea unei comisii a consiliului local Mălini,
pentru a verifica situația pășinilor comunale.
Având în vedere faptul că toți consilierii locali prezenți sunt de acord
cu propunerea domnului Viorel Buzdugan aceștia sunt întrebați dacă doresc să
facă parte din comisia care va verifica situația pășunilor comunale și se
constată că următorii consilieri locali doresc să facă parte din comisie:
Blanaru Grigore, Buzdugan Viorel, Grigoroaia Vasile, Negru Dumitru, Stoica
Dumitru, Ungureanu Vasile și Veliceasa Cristian.
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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 este de discutat câteva cereri după cum
urmează:
 Mănăstirea Săhăstria Râșcăi din comuna Râșca, Protopopiatul
Fălticeni solicită să se aprobe ca Biserica ridicată pe muntele Stânișoara în
apropierea ”Crucii Talienilor” să fie viețuită de câțiva călugări și să i se dea
un statut de Metoc cu slujire zilnică. Domnul primar întreabă pe domnii
consilieri dacă sunt de acord cu această solicitare și se constată că toți
consilierii locali prezenți sunt pentru.
 numitul Cora Mihai, în calitate de reprezentant al familiilor
situate pe str, La Boboc solicită să fie efectuate lucrări de prelungire a rețelei
de alimentare cu apă și canalizare pe strada lor pe o distanță de aproximativ
500 m. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu
această solicitare și se constată că toți consilierii locali prezenți sunt pentru.
 numitul Gemeniuc Cătălin în calitate de reprezentant al SC
Regatul Bucovinei SRL solicită să i se comunice dacă în cursul anului
2021este inclus în bugetul local ca obiectiv de investiții extinderea rețelei
electrice pe str. Săvenilor. Avându-se în vedere faptul că în bugetul local nu
este trecut la capitolul investiții extinderea rețelei electrice pe str. Săvenilor
domnii consilieri locali propun a se face răspuns la această solicitare prin care
să-i fie comunicat acest lucru numitului Gemeniuc Cătălin.
 numiții Grigoroaia Gheorghe, Vodă Constantin-Cătălin, Macovei
Aurica și Vicol Andrei solicită cumpărarea a unor suprafețe de teren ce
aparțin domeniului privat al comunei Mălini, județul Suceava. Domnul primar
întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu scoaterea la vânzare a
unor suprafețe de teren și se constată că toți consilierii locali prezenți sunt
pentru.
 numitul Muscălița Adrian solicită închirierea a unei suprafețe de
2917 mp teren ce aparține domeniului privat al comunei Mălini, județul
Suceava, pentru amenajarea unui adăpost temporar de animale. Domnul
primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu închirierea acestei
suprafețe de teren și se constată că toți consilierii locali prezenți sunt pentru.
 numita Gușă Camelia solicită acordarea unui ajutor de urgență
pentru a putea acoperi cheltuielile de spitalizare și tratament deoarece are
probleme grave de sănătate. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri
dacă sunt de acord acordarea unui ajutor de urgență de 10.000 lei, iar toți
consilierii locali prezenți sunt pentru.
 numita Saftiu Mihaela solicită acordarea unui ajutor de urgență
pentru a putea acoperi cheltuielile de spitalizare și tratament ca urmare a unei
fracturi la un picior. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de
acord acordarea unui ajutor de urgență de 3.000 lei, iar toți consilierii locali
prezenți sunt pentru.
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 numita Ștefănoaia Tatiana solicită acordarea unui ajutor de
urgență pentru a putea acoperi cheltuielile necesare unei operații de cataractă.
Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord acordarea
unui ajutor de urgență de 3.000 lei, iar toți consilierii locali prezenți sunt
pentru.
În finalul ședinței domnul primar Petru Nistor aduce la cunoștința
domnilor consilieri locali faptul că pentru a se putea emite autorizația de
construire în vederea extinderii cu două săli de clasă a școlii gimnaziale
Pâraie este necesar un Aviz de oportunitate din partea Consiliului local
Mălini, după care îi întreabă pe domnii consilieri locali dacă sunt pentru
acordarea acestui aviz și se constată că consilierii locali prezenți votează
pentru.
Întrucât ordinea de zi a fost epuizată se declară închise lucrările ședinței
ordinare din data de 02 aprilie 2021.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Președinte de şedinţă,
Viorel BUZDUGAN

Secretar general,
Vasile NOROCEL

