
 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, judeţul Suceava, prin Dispoziţia nr. 91 din data de 18 

februarie 2022, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. 

(1) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”b” 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 Axinia Constantin-Cristian, 

Gogan Ionel și Ungureanu Vasile. 

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 07 februarie 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri 

și cheltuieli pentru anul 2022. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

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; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru lunile martie, aprilie și mai anul 2022. 

Inițiator: Petru NISTOR – primarul comunei Mălini; 

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; 
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5. Diverse. 

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 general al 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 07 

februarie 2022. 

Nu sunt comentarii referitoare la procesul-verbal al ședinței anterioare. 

Se supune la vot Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

local Mălini din data de 07 februarie 2022în 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 2022. 

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 doamna Mariana Cîmpulungeanu 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. 

Președintele de şedinţă doamna Mariana Cîmpulungeanu, dă citire 

Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2022 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 

acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor suprafețe de teren 

proprietate privată a comunei. 

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 doamna Mariana Cîmpulungeanu 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. 

Președintele de şedinţă doamna Mariana Cîmpulungeanu dă citire 

Proiectului de hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită 

asupra unor suprafețe de teren proprietate privată a comunei 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 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 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. 

Președintele de şedinţă doamna Mariana Cîmpulungeanu 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 după care solicită domnilor consilieri locali să facă 

propuneri pentru noul președinte de ședință. 

Domnul consilier local Stoica Dumitru propune pe domnul Veliceasa 

Cristian pentru a fi președinte de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 

2022. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se supune la vot propunerea ca domnul Veliceasa Cristian să fie ales 

președinte de ședință și se constată faptul că toți consilierii locali prezenți 

votează pentru, nefiind abțineri sau opoziții. 

Președintele de şedinţă doamna Mariana Cîmpulungeanu dă citire 

Proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

lunile martie, aprilie și mai anul 2022 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. ”i” din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

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

aprobarea modificării prin act adițional a valorii contractului de prestări 

servicii silvice nr. 1681 din 12.08.2008. 
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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 doamna Mariana Cîmpulungeanu 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. 

Președintele de şedinţă doamna Mariana Cîmpulungeanu dă citire 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional 

a valorii contractului de prestări servicii silvice nr. 1681 din 12.08.2008 

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 6 al ordinii de zi: Diverse. 

Președintele de şedinţă doamna Mariana Cîmpulungeanu îi dă 

cuvântul domnului primar Petru Nistor care face cunoscut domnilor 

consilieri locali faptul pentru acest punct al ordinii de zi sunt de discutat 

următoarele: 

 numiții Zimbru Vasile, Sava Costel și Axinia Vasile solicită 

cumpărarea unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat al comunei 

Mălini, județul Suceava. Domnul primar întreabă pe domnii consilieri dacă 

sunt de acord cu vânzarea unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat 

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

 un grup de cetățeni domiciliați în comuna Mălini, satul Poiana 

Mărului solicită sprijin pentru clarificarea unor aspecte referitoare la drumul 

de acces la locuințele acestora ce trece prin albia râului Suha Mare, care este 

stricat de mașinile ce transportă bușteni proveniți din pădurea OS Mălini și 

propune ca și soluție construirea unui pod peste acest râu. Domnul primar 

relatează domnilor consilieri că se vor lua măsurile necesare reparării 

drumului de acces dar nu există posibilitatea construirii unui pod, după care se 

constată că toți consilierii locali de acord cu cele relatate de domnul primar. 

 este prezentată o informare prin care se aduce la cunoștința 

domnilor consilieri locali faptul că Primăria Mălini a întocmit în ultimii ani 

mai multe studii de fezabilitate pentru diferit obiective de investiții ce nu au 

putut fi realizate și care datorită creșterii prețurilor vor trebui actualizate, după 

care întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord cu actualizarea acestora, 

constatându-se că toți consilierii locali prezenți sunt pentru. 

 este prezentată o informare venită din partea domnului Popescu 

Vasile care în calitate de angajat al Ocolului Silvic Privat Fălticeni, ce are 

încheiat cu Primăria comunei Mălini contract de prestări servicii silvice 
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pentru suprafața de 378,3 ha pădure, aduce la cunoștința Consiliului Local 

Mălini faptul că potrivit conform amenajamentului silvic este necesar a fi pus 

în valoare în UA 30, UA 11 A, 12 B, 75, 76, 89 A, 89 B, 90 A, 90 B, 90 C,91, 

16, 17, 18,19 material lemnos posibilitatea anului 2022, după care întreabă pe 

domnii consilieri dacă sunt de acord cu punerea în valoare a materialului 

lemnos, constatându-se că toți consilierii locali prezenți sunt pentru. 

În continuare domnul primar aduce la cunoștința domnilor consilieri 

locali faptul că Școala Generală Poiana Mărului nu dispune de suficient spațiu 

pentru desfășurarea procesului educațional motiv pentru care propune cedarea 

către școală a unei clădirii ce aparține Primăriei Mălini în vederea amenajării 

unor săli de clasă, după care întreabă pe domnii consilieri dacă sunt de acord 

cu această propunere, constatându-se că toți consilierii locali prezenți sunt 

pentru. 

În încheierea ședinței domnul Norocel Vasile secretarul general al 

comunei Mălini prezintă domnilor consilieri locali prezenți adresa Instituției 

Prefectului – județul Suceava nr. 3906/10/1 din data de 22 februarie 2022. 

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

extraordinare din data de 23 februarie 2022. 

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

 

 

Președinte de şedinţă,    

Mariana CÎMPULUNGEANU Secretar general, 

 Vasile NOROCEL 


