
 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Petru Nistor primarul comunei 

Mălini, judeţul Suceava, prin Dispoziţia nr. 171 din data de 14 mai 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 14 consilieri locali din cei 15 convocaţi, absentând 

nemotivat domnul consilier local Gogan Ionel. 

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 

extraordinare din data de 02 aprilie 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a 

Consiliului local al comunei Mălini, județul Suceava. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

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

cheltuieli pentru anul 2021. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale 

bugetelor la data de 31 decembrie 2020. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale 

bugetelor la data de 31 martie 2021. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unor 

suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat al comunei Mălini. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 
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7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Mălini, județul Suceava. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

8. 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; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale si 

aprobarea efectuării operaţiunilor notariale pentru alipirea unor 

imobile aparţinând domeniului public al comunei Mălini. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii unor contracte de 

concesiune. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 80/2020 

privind stabilirea prețului pentru ocuparea temporară a terenului  

necesar realizării obiectivului de investiții ”Instalații Tehnologice de 

suprafață la sondele 1 Herla și 1 Drăceni”. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de 

Proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construire Piață 

Agroalimentară”. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

13. Diverse. 

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. 

După aprobarea ordinii de zi, secretarul general al 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 extraordinare din data de 02 aprilie 2021. 

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 02 aprilie 2021 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 

alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Mălini, 

județul Suceava. 
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Proiectul de hotărâre supus 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. 

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 Vasile 

Ungureanu pentru a fi președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea ca domnul Vasile Ungureanu 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 Vasile Ungureanu 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 14 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 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 

Proiectul de hotărâre supus 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 Vasile Ungureanu 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 Vasile Ungureanu dă citire Proiectului de 

hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2021 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. (3) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor la data de 31 

decembrie 2020. 

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii întrunește condiţiile prevăzute la art. 

136, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
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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 Vasile Ungureanu 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 Vasile Ungureanu dă citire Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor la 

data de 31 decembrie 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. (3) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

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

aprobarea conturilor de execuție ale bugetelor la data de 31 martie 2021. 

Proiectul de hotărâre supus 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 Vasile Ungureanu 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 Vasile Ungureanu dă citire Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetelor la data de 31 

martie 2021 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. (3) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin 

domeniului privat al comunei Mălini. 

Proiectul de hotărâre supus 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 Vasile Ungureanu 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 Vasile Ungureanu dă citire Proiectului de 

hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce 

aparțin domeniului privat al comunei Mălini 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. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

comunei Mălini, județul Suceava. 

Proiectul de hotărâre supus 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 Vasile Ungureanu 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 Vasile Ungureanu dă citire Proiectului de 

hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al comunei Mălini, județul Suceava 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. (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 

acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului proprietate 

privată a comunei pentru executarea lucrărilor de construire a reţelelor 

tehnico-edilitare. 

Proiectul de hotărâre supus 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 Vasile Ungureanu 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 Vasile Ungureanu 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 14 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 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentaţiei cadastrale si aprobarea efectuării operaţiunilor 

notariale pentru alipirea unor imobile aparţinând domeniului public al 

comunei Mălini. 

Proiectul de hotărâre supus 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 Vasile Ungureanu 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 Vasile Ungureanu dă citire Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale si aprobarea efectuării 

operaţiunilor notariale pentru alipirea unor imobile aparţinând domeniului 

public al comunei Mălini 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. (3) lit. ”g” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune. 

Proiectul de hotărâre supus 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 Vasile Ungureanu 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 Vasile Ungureanu dă citire Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune 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. ”g” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 80/2020 privind stabilirea prețului pentru 

ocuparea temporară a terenului  necesar realizării obiectivului de investiții 

”Instalații Tehnologice de suprafață la sondele 1 Herla și 1 Drăceni”. 

Proiectul de hotărâre supus 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 Vasile Ungureanu 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 Vasile Ungureanu dă citire Proiectului de 

hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 80/2020 privind 

stabilirea prețului pentru ocuparea temporară a terenului  necesar realizării 

obiectivului de investiții ”Instalații Tehnologice de suprafață la sondele 1 

Herla și 1 Drăceni” 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. (3) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare pentru obiectivul de 

investiții ”Construire Piață Agroalimentară”. 

Proiectul de hotărâre supus 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 Vasile Ungureanu 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 Vasile Ungureanu dă citire Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de Proiectare 

pentru obiectivul de investiții ”Construire Piață Agroalimentară” 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. ”e” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Diverse. 

Domnul președinte de şedinţă Vasile Ungureanu 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: 

 numiții Lehaci Constantin, Leucă Vasile, Andrieș Mihai, Sumanariu-

Lupuleasa Gianina, Agape Ion și Nistor Gheorghe solicită cumpărarea unor 

suprafețe de teren ce aparține 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 pentru satisfacerea nevoilor 

cetățenilor comunei și se constată că toți consilierii locali prezenți sunt pentru. 

 numita Stan Maria solicită închirierea unei suprafețe de 1300 mp teren 

neproductiv ce aparține domeniului privat al comunei Mălini, județul Suceava, 

situată în satul Văleni-Stânișoara, ce este limitrofă cu proprietatea sa. 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 Tudosia Ionela solicită închirierea unei suprafețe de 1253 mp 

teren neproductiv ce aparține domeniului privat al comunei Mălini, județul 

Suceava, situată în satul Poiana Mărului, pentru amenajarea unei parcări. 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. 

 numitul Ciuhan Petru solicită închirierea unei suprafețe de 150 mp 

teren neproductiv ce aparține domeniului privat al comunei Mălini, județul 

Suceava, situată în satul Poiana Mărului, ce este limitrofă cu proprietatea sa. 

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. 

 numitul Asaftei Ștefănel în calitate de administrator al SC ASST IDEA 

SRL solicită închirierea spațiului ”Clădire Centrala Termică” ce aparține 

domeniului privat al comunei Mălini, județul Suceava, situat în curtea Blocului de 

locuințe din satul Mălini, pentru amenajarea unui atelier de detailing. Domnul 

primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu închirierea acestui 

spațiu și se constată că toți consilierii locali prezenți sunt pentru. 

 numita Plăcintă Petruța solicită acordarea unui ajutor de urgență pentru 

a putea acoperi cheltuielile de spitalizare pentru o intervenție chirurgicală avută la 

gamba piciorului stâng. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de 

acord acordarea unui ajutor de urgență de 2.300 lei, iar toți consilierii locali 

prezenți sunt pentru. 

 numita Ștefănoaia Melania solicită acordarea unui ajutor de urgență 

pentru a putea acoperi cheltuielile necesare recuperării soțului ei ce a suferit un 

accident în urma căruia a rămas imobilizat la pat. Domnul primar întreabă pe 



 
 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 21 mai 2021 în  

ședința ordinară a Consiliului local Mălini 

domnii consilieri dacă sunt de acord acordarea unui ajutor de urgență de 2.000 lei, 

iar toți consilierii locali prezenți sunt pentru. 

 numita Vodă Ana solicită acordarea unui ajutor de urgență pentru a 

putea acoperi cheltuielile de spitalizare și tratament ca urmare a unei intervenții 

chirurgicale. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord 

acordarea unui ajutor de urgență de 2.000 lei, iar toți consilierii locali prezenți 

sunt pentru. 

 numitul Leucă Adrian solicită acordarea unui ajutor de urgență pentru a 

putea acoperi cheltuielile de spitalizare și tratament ca urmare a unei intervenții 

chirurgicale. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord 

acordarea unui ajutor de urgență de 2.000 lei, iar toți consilierii locali prezenți 

sunt pentru. 

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

ordinare din data de 21 mai 2021. 

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

 

 

Președinte de şedinţă,     

Vasile UNGUREANU Secretar general, 

 Vasile NOROCEL 


