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VII. VIZIUNEA COMUNITARA 

 

 

Viziunea cetatenilor comunei Marginea este in spriritul  dezvoltarii  zonei din punct de 

vedere economic si social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea 

investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea / reabilitarea infrastructurilor de tip 

urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul 

inconjurator. 

Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in 

procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au fost 

exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte 

prioritare ale comunei. 

 Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 300 de chestionare cetatenilor 

comunei Marginea din judetul Suceava pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la 

prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani. 

  

 

Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locala a comunei Marginea 

în perioada 2014 – 2020 sunt sintetizate astfel:  

 

 

Nr. 
Crt. 

Intrebarea 
Foarte 

important 
Important 

Oarecare 
importanta 

Putin 
important 

Lipsit de 
importanta 

NS/ 
NR 

1 

Cat de important 
considerati ca este 

proiectul de 
EXTINDERE / 

ÎNFIINȚARE /   A  
REȚELELOR DE 

DISTRIBUȚIE 
PUBLICĂ ȘI 

ILUMINAT PUBLIC, în 
zonele neelectrificate, 

pentru dezvoltarea 
comunei Marginea? 

55.14% 33.74% 7.82% 2.88% 0.41% 0.00% 
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2 

Cat de important 
considerati ca este 

proiectul de 
MODERNIZARE PRIN 

BETONARE A 
DRUMURI LOR 

COMUNALE PE O 
DISTANTA DE 45 KM 

pentru dezvoltarea 
comunei Marginea? 

41.98% 41.98% 9.47% 4.94% 1.23% 0.41% 

3 

Cat de important 
considerati ca este 

proiectul de 
REALIZARE A 
RETELEI DE 

CANALIZARE SI A 
STATIEI DE 

EPURARE pentru 
dezvoltarea comunei 

Marginea? 

69.55% 27.57% 1.65% 0.82% 0.41% 0.00% 

4 

Cat de important 
considerati ca este 

proiectul de 
REALIZARE A 
RETELEI DE 

ALIMENTARE CU 
APA POTABILA 

pentru dezvoltarea 
comunei Marginea? 

53.91% 37.86% 6.58% 1.23% 0.41% 0.00% 

5 

Cat de important 
considerati ca este 

proiectul de 
MODERNIZARE A 

SISTEMULUI RUTIER 
PRIN CONSTRUIREA 
A DOUA SOSELE DE 
CENTURA ȘI A LEGA 

PRIN DN 17 A 
MARGINEA DE 

SUCEVITA SI DN 17 A 
CU DJ 209 K  pentru 
dezvoltarea comunei 

Marginea? 

35.39% 41.98% 16.87% 2.47% 1.23% 2.06% 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Marginea, județul Suceava  în perioada 2014 –2020 
________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
Comuna Marginea, județul Suceava, tel./fax: 0230416203,  

mail: margineaprimaria@yahoo.com 

 

65 

6 

Cat de important 
considerati ca este 

proiectul de 
REALIZARE DE ALEI 

PIETONALE IN 
COMUNA  pentru 

dezvoltarea comunei 
Marginea ? 

46.50% 37.45% 10.70% 4.94% 0.41% 0.00% 

6 

Cat de important 
considerati ca este 

proiectul de  
OBȚINERE DE 

ENERGIE 
ALTERNATIVĂ 

(ENERGIE VERDE - 
SOLARĂ, EOLIANĂ) 
PT. ALIMENTAREA 

OBIECTIVELOR 
AFLATE SUB 

ADMINISTRAREA 
COM. MARGINEA, 
pentru dezvoltarea 

comunei Marginea? 

53.91% 35.39% 7.41% 2.47% 0.82% 0.00% 

7 

Cat de importante 
considerati că sunt 

proiectele de la 
secțiunea 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
(reabilitări /extinderi 
școli , grădiniță etc) 
pentru dezvoltarea 

comunei Marginea? 

50.21% 36.21% 7.82% 3.29% 1.23% 1.23% 

8 
 

Cat de important 
considerati ca este 

proiectul de 
REABILITARE 

MODERNIZARE ȘI 
DOTARE CAMIN 

CULTURAL / 
BIIOTECĂ 

MARGINEA pentru 
dezvoltarea comunei? 

32.92% 42.80% 19.34% 3.29% 0.41% 1.23% 

9 
 

Cat de importante 
considerati ca sunt 

proiectele de la 
secțiunea TURISM 

39.92% 43.62% 11.93% 2.88% 0.41% 1.23% 
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pentru dezvoltarea 
comunei Marginea? 

10 

Cat de important 
considerati ca este 

proiectul de 
CONSTRUIRE A UNUI 

CAMIN-AZIL  
PENTRU BATRANII 

COMUNEI pentru 
dezvoltarea comunei 

Marginea? 

49.38% 38.68% 6.58% 3.70% 0.82% 0.82% 

11 
 

Cat de important 
considerati ca este 

proiectul de DOTARE 
PENTRU 

INTERVENTII IN CAZ 
DE SITUATII DE 

URGENTA 
(AUTOSPECIALE SI 

ALTE 
ECHIPAMENTE) 

pentru dezvoltarea 
comunei Marginea? 

56.79% 34.98% 7.00% 0.41% 0.00% 0.82% 

 

 

O mare parte din subiectii chestionati, in procent 88.88% sunt de parere ca 

Reabilitarea si extinderea iluminatului public este un proiect important pentru 

dezvoltarea comunei Marginea, în contextul în care sunt zone compacte cu locuințe 

construite, care nu au rețele de distribuție curent electric (Lutărie, Barieră Havriș, 

Cocostărc). 

055% 
034% 

008% 
003% 

000% 

000% 

Reabilitare si extindere a iluminatului public 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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O mare parte a subiectilor intervievati ( 83.96%) considera important proiectul de 

modernizare prin betonare a drumurilor comunale din comuna Marginea, în lungime 

totală de 45 km, pentru dezvoltarea comunei Marginea. 

 

042% 

042% 

009% 

005% 001% 

000% 

Realizarea retelei de drumuri comunale pe o distanta 
de 45 km 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 

 

Realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare este considerat un proiect 

important pentru majoritatea subiectilor chestionati (97.12%), care ar duce atât la 

dezvoltarea comunei Marginea, cât și la păstrarea nepoluată a pânzei freatice. 
 

070% 

028% 

002% 

001% 

000% 

000% 

Realizare a retelei de canalizare si statiei de 
epurare 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Din cei chestionati, 91,77% considera important proiectul de Realizare a retelei de 

alimentare cu apa potabila pentru dezvoltarea comunei Marginea. 

 

054% 038% 

007% 

001% 
000% 

000% 

Realizare a retelei de alimentare cu apa potabila 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

 

De asemeni o mare parte a  subiectilor intervievati ( 77,37%) considera important 

proiectul de Modernizare a sistemului rutier prin construirea a doua sosele de centura 

pentru a lega prin DN 17 A comuna Marginea de comuna Sucevita si DN 17 A cu DJ 

209 K  pentru dezvoltarea comunei Marginea. 

 

035% 

042% 

017% 

002% 
001% 

002% 

Modernizarea drumului rutier 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Proiectul privind realizarea Aleilor pietonale pentru dezvoltarea comunei Marginea 

este considerat important pentru 83.95% din subiectii intervievati. 

 

047% 

037% 

011% 

005% 

000% 

000% 

Realizarea de alei pietonale in comuna 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

  

 
 

 

 

O mare parte din subiecti (89.30%) este de parere ca proiectul de Obținerea de 

energie alternativă (energie verde - solară, eoliană) pentru alimentarea obiectivelor 

aflate sub administrarea com. Marginea, jud. Suceava, este important pentru dezvoltarea 

comunei, doerece ar degreva bugetul local cu sumele aferente iluminatului public stradal și 

a consumului propriu, care sunt sume semnificative. 

 

054% 035% 

007% 
002% 

001% 

000% 

Obținere de energie alternativă (verde) 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Proiectele de la secțiunea ÎNVĂȚĂMÂNT (reabilitări /extinderi școli , grădiniță etc) 

sunt considerate importante pentru dezvoltarea comunei Marginea  de  o mare  parte a  

populatiei intervievate, respectiv 86.42% respondenți. 

 

050% 
036% 

008% 

003% 

001% 
001% 

Proiecte secțiunea învățățânt 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 

 

 

 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea caminului cultural este considerata 
importanta pentru 75.72% din subiectii intervievati. 

 
 

033% 

043% 

019% 
003% 

000% 
001% 

Modernizare / dotare  camin cultural / bibliotecă     

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Proiectele cuprinse in secțiunea TURISM  sunt considerate importante pentru 83.54 

% din locuitorii intervievati. 

 

040% 

044% 

012% 

003% 
000% 

001% 

Proiecte din secțiunea TURISM 
 
 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 

 

 

 

 

 

Proiectul de Construire a unui camin – azil pentru batranii comunei este 

considerat important pentru 88.06% din populatia intervievata. 

 

049% 
039% 

007% 

004% 
001% 

001% 

Construirea unui camin- azil pentru batrani 
 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Dotarea pentru interventii in caz de urgenta este considerata de 91,77% din 

populatia intervievata ca fiind importanta. 

 

057% 035% 

007% 
000% 000% 

001% 

Dotare  interventii in caz de situatii de urgenta 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 

 

 

Celelalte proiecte propuse în secțiunea Administrație publică sunt considerate 

importante pentru 87.83% din populatia chestionata. 

 

046% 

041% 

009% 

003% 000% 
001% 

Administrație publică 

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 
 

 

 

Strategia de dezvoltare locala a comunei Marginea în perioada 2014 – 2020, a fost 

intocmita pe baza acestor chestionare, a anlizei situatiei locale, din perspectiva potentialului 

investitor in economia locala a comunei Marginea, a obiectivelor specifice și a proiectelor 

identificate. 


