
 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Petru Nistor primarul comunei 

Mălini, judeţul Suceava, prin Dispoziţia nr. 319 din data de 04 noiembrie 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 12 consilieri locali din cei 15 convocaţi, absentând 

nemotivat domnii consilieri locali Amuscăliței Iulian, Grigoroaia Niculina și 

Vodă Melanica. 

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 26 octombrie 2021. 

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

cheltuieli pentru anul 2021. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2022. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

4. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Mălini, județul Suceava. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor pachete cadou cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

6. Diverse 
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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 11 noiembrie 2021 în  

ședința ordinară a Consiliului local Mălini 

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. 

După aprobarea ordinii de zi, secretarul comunei Mălini, domnul Vasile 

Norocel 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 26 octombrie 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 26 octombrie 2021 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 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 Grigore Blanaru 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 Grigore Blanaru dă citire Proiectului de 

hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2021 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 impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. 

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. 



 
 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 11 noiembrie 2021 în  

ședința ordinară a Consiliului local Mălini 

Președintele de şedinţă domnul Grigore Blanaru 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 Grigore Blanaru dă citire Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2022după 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. ”c” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

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

completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 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 Grigore Blanaru 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 Grigore Blanaru 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 12 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 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

acordarea unor pachete cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

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 Grigore Blanaru 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. 



 
 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 11 noiembrie 2021 în  

ședința ordinară a Consiliului local Mălini 

Nu sunt comentarii din partea consilierilor locali referitoare la acest proiect 

de hotărâre. 

Domnul președinte de şedinţă Grigore Blanaru dă citire Proiectului de 

hotărâre privind acordarea unor pachete cadou cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă 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 6 al ordinii de zi: Diverse. 

Domnul președinte de şedinţă Grigore Blanaru 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: 

 numitul Norocel Pavel în calitate de preot la Biserica ”Sfîntul Ilie” 

Mălini solicită un sprijin financiar de 42971 lei pentru finalizarea lucrărilor la 

Biserica din Stânișoara. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de 

acord acordarea acestui ajutor financiar și se constată că toți consilierii locali 

prezenți sunt pentru. 

 numitul Bîrsanu Gabriel în calitate de preot la Biserica ”Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel” Mălini solicită un sprijin financiar pentru Biserică. Domnul primar 

întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord acordarea unui ajutor financiar de 

25.000 lei ca și celorlalte parohii și se constată că toți consilierii locali prezenți 

sunt pentru acordarea ajutorului financiar doar în vederea construirii unei case 

mortuare. 

 un grup de cetățeni din zona Pietroasa solicită efectuarea de reparații 

la podul Pietroasa și regularizarea albiei râului Suha Mare din acea zonă. Domnul 

primar întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu această cerere și se 

constată că toți consilierii locali prezenți sunt pentru. 

 numitul Ilișescu Ioan având funcția de referent la Primăria Mălini 

solicită aprobarea stării de insolvență pentru două persoane din comuna Mălini 

care sunt decedate și una care nu mai are domiciliul în comună. Domnul primar 

întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu această solicitare și se constată 

că toți consilierii locali prezenți sunt pentru. 

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

ordinare din data de 11 noiembrie 2021. 

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

 

 

Președinte de şedinţă,    

Grigore BLANARU Secretar general, 

 Vasile NOROCEL 


