ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 25 SEPTEMBRIE 2019, în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului
local al comunei Marginea, judeţul Suceava.
Consiliul local al comunei Marginea a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată prin
Dispoziţia primarului comunei Marginea nr.234 din 24.09.2019.
Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, arată că la ședință sunt prezenţi 13
consilieri din cei 16 convocaţi, iar ședința este legal constituită;lipsesc nemotivat domnii Grigorean
Marcel, Grigorean Petrică și Curea Iliuță.
La ședință participă domnul Joltea Vasilică –Șef birou financiar-contabil, achiziții publice și
fonduri europene.
Punctul nr.1 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Domnul Magopăț Gheorghe precizează că dorește, pentru prima oară, să facă o propunere
pentru președintele de ședință;o propune pe doamna consilier Hrițcan Iliana ca președinte pentru o
lună de zile; speră să fie în asentimentul colegilor săi din cel puțin două motive: 1-este singura
femeie din cadrul consiliului local și 2-este și competentă;
Avizul comisiei:
-domnul Gheliuc Vasile- Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de
disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de
inițiator.
Nemaifiind formulate alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului Magopăț
Gheorghe.
Voturi pentru=12;Împotrivă=0;Abțineri=1(d-na Hrițcan Iliana)-proiect aprobat.Hotărârea
nr.32.
Doamna Hrițcan Iliana le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului primar să prezinte ordinea
de zi a ședinței extraordinare de îndată.
Domnul Nichitean Dumitru, primarul comunei Marginea prezintă următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină;
2.Proiect de hotarâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Marginea pe anul 2019.
Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia
mediului şi turism;
Se supune la vot ordinea de zi.
Voturi pentru=13;Împotrivă=0;Abțineri=0.Ordine de zi aprobată.
Domnul Onciul Adrian-Valentin, funcționar public cu atribuții de secretar al comunei, se
adresează doamnei/domnilor consilieri locali cu solicitarea ca aceștia să comunice dacă au sesizat
existența vreunui potențial conflict de interese/incompatibilitate cu privire la proiectele de hotărâre
înscrise pe ordinea de zi a ședinței extrordinare de îndată din data de 25 septembrie 2019.
Nu este cazul.
Punctul nr.2 - Proiect de hotarâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Marginea
pe anul 2019.
Avizul comisiei:
-domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului local să voteze proiectul în
forma prezentată de inițiator.
-DISCUȚII:
La ședință participă și domnul consilier Curea Iliuță.
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1.consilier Lungu Florin: este vorba despre proiectul de rectificare a bugetului; grupurile
sanitare se vor construi de la început?
-primar Nichitea Dumitru: da, este vorba despre o construcție nouă;
-consilier Lungu Florin: la o ședință anterioară (pe comisii) când s-a făcut recomandarea ca
obiectivele de investiții pentru care s-au alocat fonduri de la Guvern să fie separate de restul
bugetului a primit răspunsul că acest lucru nu este posibil; nu este vorba despre o contradicție din
partea domnului primar?
-primar Nichitean Dumitru: s-au primit foarte multe telefoane de la diferite instituții:
prefectură, consiliul județean, finanțe publice prin care ni se solicita să efectuăm de urgență
rectificarea bugetului cu privire la sumele care ne-au fost repartizate pentru plata ratei utilități și
mediu și construirea de grupuri sanitare; suma de 2000 lei pentru reparații podețe este alocată
pentru a remedia efectele ploilor din lunile mai și iunie când au fost deteriorate nu numai podețe ci
și porțiuni de drum comunal; suma pe care am solicitat-o a fost mult mai mare; inițial, am refuzat să
o acceptăm; acum am venit în fața d-voastră cu un proiect de buget ce cuprinde doar urgențele;în
viitor ne vom așeza cu hârtiile în față și vom discuta;vom rectifica bugetul și pentru școli, deoarece
școlile au neapărată nevoie de bani pentru a funcționa până la finalul anului;
2.consilier Boicu Danuț:are o întrebare pentru că suntem la capitolul investiții: cine este
reprezentatul consiliului local sau al primarului la Școala Gimnazială nr.2?
-primar Nichitean Dumitru: proiectul de hotărâre de stabilire a reprezentanților consiliului
local în consiliile de administrație la școli a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței din data de
24.09.2019;reprezentanții consiliului local și ai primarului sunt numiți pentru fiecare an școlar, iar
în momentul de față aceștia nu sunt stabiliți;
3.președinte Hrițcan Iliana: cei care au fost numiți au avut mandat până la 31 august, fiind
vorba de doi consilieri locali și un reprezentant al primarului; la Școala nr.2 Marginea au fost
domnii consilieri Hapciuc și Grigorean Marcel, iar din cadrul primăriei a fost doamna Mihalescu
Carmelia;
-consilier Boicu Danuț: era bine ca d-na Mihalescu Carmelia să fi fost invitată la ședință,
deoarece noi trebuie să fim responsabili pentru ceea ce declarăm;să se spună adevărul; doamna care
reprezintă primăria, la începutul anului școlar, a declarat că în consiliul local nu s-a votat proiectul
de hotărâre privind construirea de grupuri sanitare, iar unul dintre cei care nu a votat a fost
consilierul Boicu;este în al șaptelea an de consilier local;întotdeauna a votat când a fost vorba
despre școli și fost pentru construirea grupurilor sanitare;
Nemaifiind discuții, doamna Hrițcan Iliana supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=14;Împotrivă=0;Abțineri=0-proiect aprobat.Hotărârea nr.33.
Doamna consilier Hrițcan Iliana, preşedintele de şedinţă, arată că au fost epuizate toate
punctele de pe ordinea de zi și declară închise lucrările şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului
local al comunei Marginea și mulțumește celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cons. Hrițcan Iliana

SECRETARUL COMUNEI,
ONCIUL Adrian-Valentin
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