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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL  
încheiat astăzi, 16 IUNIE 2020, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei 

Marginea, judeţul Suceava. 
 

 Consiliul local al comunei Marginea a fost convocat în şedinţă extraordinară în conformitate 
cu prevederile art.133 alin.(2) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ de către 
următorii consilieri locali: Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Hînțar 
Gavriluță, Lungu Florin, Rotariu Gavril, Hrițcan Iliana și Gheliuc Vasile, prin convocarea 
înregistrată cu nr.6147 din 11.06.2020. 
 Domnul consilier Sorocaniuc Traian, cel mai în vârstă consilier local prezent la ședința 
extraordinară, arată că la ședință sunt prezenți 13 consilieri din cei 16 convocați, iar ședința este 
legal constituită; lipsesc nemotivat domnii: Magopăț Gheorghe, Grigorean Marcel și Grigorean 
Petrică. 
 Domnul consilier Sorocaniuc Traian își roagă colegii să propună un președinte de ședință. 
  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 
inițiatori. 
  Domnul consilier Gheliuc Vasile îl propune pe domnul consilier Lungu Florin ca președinte 
de ședință pentru o lună de zile. 

  Se supune la vot propunerea domnului Gheliuc Vasile. 
  Voturi pentru=12 (Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Hînțar 
Gavriluță, Rotariu Gavril, Hrițcan Iliana, Gheliuc Vasile, Sfîrnaciuc Dorel, Sorocaniuc Traian, 
Geană Constantin, Bodnarescu Vasile); Împotrivă:=0;Abțineri=1 (Lungu Florin); proiect 
aprobat.Hotărârea nr.10. 
  Domnul consilier Lungu Florin le mulțumește colegilor și prezintă următoarea ordine de zi a 
ședinței extraordinare: 
  1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

 Inițiatori: Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Hînțar Gavriluță, 
Lungu Florin, Rotariu Gavril și Hrițcan Iliana, consilieri locali în cadrul Consiliului local Marginea 
  Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină;  
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii nr.35 din data de 14.10.2019 a 
Consiliului local Marginea privind aprobarea televizării și difuzării tuturor ședințelor Consiliului 
local al comunei Marginea pe postul CROMTEL TV Rădăuți. 

 Inițiatori: Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Hînțar Gavriluță, 
Lungu Florin, Rotariu Gavril și Hrițcan Iliana, consilieri locali în cadrul Consiliului local Marginea 
  Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină;  
 3.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea televizării și difuzării tuturor ședințelor 
Consiliului local al comunei Marginea, județul Suceava. 

 Inițiatori: Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Hînțar Gavriluță, 
Lungu Florin, Rotariu Gavril și Hrițcan Iliana, consilieri locali în cadrul Consiliului local Marginea 
  Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism; 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru 
finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.  

 Inițiatori: Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Hînțar Gavriluță, 
Lungu Florin, Rotariu Gavril și Hrițcan Iliana, consilieri locali în cadrul Consiliului local Marginea 
  Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism; 
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  Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=13;Contra=0;Abțineri=0.Ordine de zi aprobată. 
 Onciul Adrian-Valentin, funcționar public cu atribuții de secretar general 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 extraordinare din data de 16 iunie 2020. 
 Nu este cazul. 
  Punctul nr.2- Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii nr.35 din data de 
14.10.2020 a Consiliului local Marginea privind aprobarea televizării și difuzării tuturor ședințelor 
Consiliului local al comunei Marginea pe postul CROMTEL TV Rădăuți. 
  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 
inițiatori. 
  Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
  Voturi pentru=13 (Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Hînțar 
Gavriluță, Rotariu Gavril, Hrițcan Iliana, Gheliuc Vasile, Sfîrnaciuc Dorel, Sorocaniuc Traian, 
Geană Constantin, Bodnarescu Vasile, Lungu Florin); Împotrivă:=0;Abțineri=0; proiect 
aprobat.Hotărârea nr.11. 
 Punctul nr.3- Proiect de hotărâre privind privind aprobarea televizării și difuzării tuturor 
ședințelor Consiliului local al comunei Marginea, județul Suceava. 
 Avizul comisiei: 
 -domnul Rotariu Gavril- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiatori. 

  -DISCUȚII: 
  1.consilier Boicu Danuț: acest proiect de hotărâre a fost inițiat de un grup de consilieri 
locali; cine își asumă responsabilitatea derulării procedurii încheierii contractului? 
  -primar Nichitean Dumitru: toate hotărârile de consiliu local sunt duse la îndeplinire de 
primar, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate; se va face o selecție de oferte; 
  -2.consilier Gheliuc Vasile: să purtăm o corespondență cu societățile de profil pentru a 
vedea care este costul pe ședință; 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
  Voturi pentru=13 (Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Hînțar 
Gavriluță, Rotariu Gavril, Hrițcan Iliana, Gheliuc Vasile, Sfîrnaciuc Dorel, Sorocaniuc Traian, 
Geană Constantin, Bodnarescu Vasile, Lungu Florin); Împotrivă:=0;Abțineri=0; proiect 
aprobat.Hotărârea nr.12. 
 Punctul nr.4- Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local 
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.  
 Avizul comisiei: 
 -domnul Rotariu Gavril- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiatori, cu amendamentul propus de domnul consilier Gheliuc Vasile: «Se aprobă 
alocarea sumei de 100.000 lei pentru obiectivul de investiții «Amenajare parc-zona de agrement în 
comuna Marginea». 
 -DISCUȚII: 
  -primar Nichitean Dumitru: la sfârșitul lunii mai a fost aprobată rectificarea Bugetului local 
pe anul 2020; abia ce am obținut viza Direcției de Finanțe Suceava și se dorește o altă rectificare? 
  -1.viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: propune suplimentarea cu 30.000 a sumei inițiale pentru 
«Extindere de rețele electrice în comuna Marginea, județul Suceava» și alocarea sumei de 150.000 
lei pentru întocmirea unui Studiu de fezabilitate privind racordarea comunei Marginea la rețeaua de 
gaz metan;  
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  2.consilier Gheliuc Vasile: și-a propus ca în zona Dealul Fătului să fie înființată o zonă de 
agrement; toate bucățile de teren au fost scoase la concesiune sau la vânzare pentru construirea de 
locuințe; dorește ca în zonă să fie amenajat un parc; 
  3.consilier Hrițcan Iliana: a fost întrebată de mai mulți cetățeni de ce consiliul local a fost de 
acord cu scoaterea unei suprafețe de 5 ha teren din pășune și trecerea acesteia în categoria 
neproductiv? 
  -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: nu a fost trecută nicio suprafață din categoria pășune în 
neproductiv; la ședința trecută s-a discutat o cerere privind înființarea unui cimitir privat; 
  4.consilier Hînțar Gavriluță: o parte dintre colegii consilieri au dorit ca extinderea de rețele 
electrice să fie executată pe două tronsoane și nu pe trei;finanțarea a fost aprobată doar pentru două 
tronsoane; 
  -primar Nichitean Dumitru: proiectul, în ansamblul lui, a fost întocmit pentru trei tronsoane; 
a fost executată extinderea pe două tronsoane și acum trebuie să plătim firmei lucrarea; 
  5.consilier Lungu Florin: după ce s-a votat extinderea pe cele două tronsoane, în comună a 
circulat un tabel în care erau menționați consilerii locali care nu au fost de acord și cu extinderea în 
cea de-a treia zonă; nu i se pare un lucru corect; 
  6.consilier Curea Iliuță: fiecare consilier are mentalitatea sa și răspunde; 
  7.consilier Boicu Danuț: dorește să dezvoltăm comuna în continuare; să fie inițiate proiecte 
în acest sens; 
  -primar Nichitean Dumitru: pentru a acoperi în întregime costurile privind extinderea de 
rețele electrice pe cele două tronsoane, este necesară suma de 388.000 lei; diferența de bani a 
rezultat din montarea suplimentară a 2 stâlpi precum și a lămpilor de iluminat public, care nu erau 
prevăzute în proiect; suma care acoperă aceste cheltuieli este de 388.000 lei în loc de 350.000 lei; 
  -consilier Curea Iliuță: suplimentare stâlpi și montare lămpi de iluminat; nu cumva sunt 
lămpile din  garajul primăriei? 
  -primar Nichitean Dumitru: în niciun caz nu este vorba despre acele lămpi, deoarece sunt 
două firme diferite; 
 -consilier Hînțar Gavriluță: s-au montat doi stâlpi; se aude că beneficiarii ar fi suportat 
costurile montării și noi venim acum să alocăm bani de la bugetul local? 
 -primar Nichitean Dumitru: beneficiarii au suportat doar costurile materialelor executării 
racordului de la stâlp la cladiri; 
 8.consilier Derevlean Gavril: de ce nu s-a efectuat plata acum o lună? 
 -primar Nichitean Dumitru: sumele au fost prevăzute în trimestrul al III lea/2020; 
 -consilier Lungu Florin: de ce nu s-a explicat situația acum o lună când s-a aprobat 
rectificarea bugetului local? 
 -primar Nichitean Dumitru: acum o lună, indiferent ce explicații s-ar fi dat, consiliul local nu 
le-ar fi luat în considerare; nu ar fi reușit să se facă înțeles; 
 Lucrările ședinței se suspendă și se ia o pauză de 20 minute. 
 Se reiau lucrările ședinței. 
 Se supune la vot amendamentul propus de domnul consilier Boicu Danuț, astfel: «Sunteți de 
acord ca utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 488.000 lei pentru finanțarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, să se facă astfel: 
 -(1).suma de 388.000 lei pentru obiectivul de investiții «Extindere de rețele electrice în 
comuna Marginea, județul Suceava»; 
 -(2).suma de 100.000 lei pentru obiectivul de investiții «Amenajare parc-zona de agrement 
în comuna Marginea ?». 
 Voturi pentru=13 (Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Hînțar 
Gavriluță, Rotariu Gavril, Hrițcan Iliana, Gheliuc Vasile, Sfîrnaciuc Dorel, Sorocaniuc Traian, 
Geană Constantin, Bodnarescu Vasile, Lungu Florin); Împotrivă:=0;Abțineri=0;amendament 
aprobat. 
  Se supune la vot amendamentul propus de domnul viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: «Sunteți de 
acord cu alocarea sumei de 150.000 lei- excedent bugetar, pentru întocmirea unui Studiu de 
fezabilitate privind racordarea comunei Marginea la rețeaua de gaz metan ?» 
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 Voturi pentru=4 (Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, Bodnarescu Vasile și Sorocaniuc 
Traian); Împotrivă=0; Abțineri=9 (Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, 
Hînțar Gavriluță, Lungu Florin, Rotariu Gavril, Hrițcan Iliana și Gheliuc Vasile).amendament 
respins. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Hînțar 
Gavriluță, Rotariu Gavril, Hrițcan Iliana, Gheliuc Vasile, Sfîrnaciuc Dorel, Sorocaniuc Traian, 
Geană Constantin, Bodnarescu Vasile, Lungu Florin); Împotrivă:=0;Abțineri=0;proiect 
aprobat;Hotărârea nr.13. 

  Domnul consilier Lungu Florin, preşedintele de şedinţă, arată că au fost epuizate toate 
punctele de pe ordinea de zi, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
comunei Marginea și mulțumește celor prezenţi pentru participare.  
       Drept pentru  care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
                        LUNGU Florin                                                         ONCIUL Adrian-Valentin 

 


