
 

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. (3) lit. ”b” 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 februarie 2022, ora 13.00 care va avea 

loc cu participarea fizică a consilierilor locali 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. 91 din 18 februarie 2022 
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 07 februarie 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2022. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

Aviz: 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 acordarea dreptului de folosinţă 

gratuită asupra unor suprafețe de teren proprietate privată a 

comunei. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 
Aviz: 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 alegerea președintelui de ședință 

pentru lunile martie, aprilie și mai anul 2022. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 
Aviz: Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi 

de disciplină, apărarea ordinii şi liniștii publice, a drepturilor cetăţenilor. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional 

a valorii contractului de prestări servicii silvice nr. 1681 din 

12.08.2008. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

Aviz: 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. Diverse. 

 
R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA MĂLINI 

P R I M A R 

 

  

Anexă 

la Dispoziția nr. 91/2022 

PPRROOIIEECCTTUULL  OORRDDIINNIIII  DDEE  ZZII  

al ședinței extraordinare din data de 23 februarie 2022 


