
 

Petru Nistor – primarul comunei Mălini, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

 dispozițiile 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; 

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 extraordinară din data de 23 decembrie 2021, ora 10.00 

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. 363 din 21 decembrie 2021 
privind convocarea Consiliului local al comunei Mălini în şedinţă extraordinară 

PRIMAR,    

 Contrasemnează, 

Petru NISTOR Secretar general 

 Vasile NOROCEL 



 

 

 

1. Prezentarea pentru aprobare a procesului-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 12 decembrie 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 valorificarea prin licitație publică a 

materialului lemnos provenit din Cantonul nr. 9 Mălini. 

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. Diverse. 

 
R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA MĂLINI 

P R I M A R 

 

  

Anexă 

la Dispoziția nr. 363/2021 

PPRROOIIEECCTTUULL  OORRDDIINNIIII  DDEE  ZZII  

al ședinței extraordinare din data de 23 decembrie 2021 


