
 

Petru Nistor – primarul comunei Mălini, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

 dispozițiile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 

 

D  I  S  P  U  N:  

 

Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Mălini, judeţul Suceava în 

şedinţa ordinară din data de 06 iulie 2021, ora 18.00 care va avea loc în sala de 

ședințe din Primăria comunei Mălini, județul Suceava. 

Art. 2.  Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa alăturată care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali în scris la sediul Primăriei Mălini. 

Art. 4. Membrii consiliului local Mălini pot formula și depune 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 

Art. 5. Secretarul comunei Mălini va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziții. 

 

 

 

 
R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA MĂLINI 

P R I M A R 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  A  

nr. 204 din 30 iunie 2021 
privind convocarea Consiliului local al comunei Mălini în şedinţă ordinară 

PRIMAR,    

 Contrasemnează, 

Petru NISTOR Secretar general 

 Vasile NOROCEL 



 

 

1. Prezentarea pentru aprobare a procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 15 iunie 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2021. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 
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. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 74 din 6 

noiembrie 2020 privind aprobarea realizării proiectului ACHIZIȚII 

DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU UNITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA MĂLINI, 

JUDEȚUL SUCEAVA. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 
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. 

4. 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; 
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 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a 

activităţilor de picnic/agrement în comuna Mălini, județul Suceava. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 
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 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în 

situații deosebite. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 
Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 

socială, activități social-culturale, culte, protecție copii. 

 
R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA MĂLINI 

P R I M A R 

 

  

Anexă 

la Dispoziția nr. 204/2021 

PPRROOIIEECCTTUULL  OORRDDIINNIIII  DDEE  ZZII  

al ședinței ordinare din data de 06 iulie 2021 



7. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes 

local a obiectivului de investiții “CONSTRUIRE CENTRU DE 

AGREMENT”. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 
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 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

asistență juridică cu un cabinet de avocatură pentru a reprezenta 

interesele Primăriei Comunei Mălini în Dosarul nr. 967/227/2021 al 

Judecătoriei Fălticeni. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 
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 

9. Diverse. 


