ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 17 IULIE 2020, 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.151 din 17.07.2020.
Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, arată că la ședință sunt prezenţi 15
consilieri din cei 16 convocaţi, iar ședința este legal constituită; lipsește nemotivat domnul consilier
Grigorean Marcel.
La ședință participă doamna Mihalescu Carmelia, inspector în cadrul Biroului financiarcontabil, achiziții publice și fonduri europene.
Ședința este filmată și înregistrată de posturile NEST-TV CHANNEL și CROMTEL TV.
Punctul nr.1 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Domnul Magopăț Gheorghe îi roagă pe domnii consilieri să formuleze propuneri pentru
alegerea președintelui 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
inițiator.
Domnul Hînțar Gavriluță o propune ca președinte de ședință pentru luna iulie 2020 pe
doamna consilier Hrițcan Iliana.
Voturi pentru=14 (Grigorean Petrică, Curea Iliuță, Magopăț Gheorghe, Bodnarescu Vasile,
Hînțar Gavriluță, Gheliuc Vasile, Lungu Florin, Rotariu Gavril, Bodnarescu Ionel, Derevlean
Gavril, Boicu Danuț, Geană Constantin, Sfîrnaciuc Dorel și Sorocaniuc Traian).Împotrivă=0;
Abțineri=1(Hrițcan Iliana)-proiect aprobat.Hotărârea nr.14.
Doamna Hrițcan Iliana le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului primar să prezinte
ordinea de zi a şedinţei 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 stabilirea și aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de
iluminat public din comuna Marginea, județul Suceava.
Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia
mediului şi turism;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Marginea la Programul
privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei in infrastructura de
iluminat public, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și aprobarea parametrilor
tehnico-economici pentru investiția ”Modernizare rețea de iluminat public, in comuna Marginea,
județul Suceava” .
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=15 (Hrițcan Iliana, Grigorean Petrică, Curea Iliuță, Magopăț Gheorghe,
Bodnarescu Vasile, Hînțar Gavriluță, Gheliuc Vasile, Lungu Florin, Rotariu Gavril, Bodnarescu
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Ionel, Derevlean Gavril, Boicu Danuț, Geană Constantin, Sfîrnaciuc Dorel și Sorocaniuc
Traian);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 de îndată din data de 17 iulie 2020.
Nu este cazul.
Punctul nr.2- Proiect de hotarâre privind stabilirea și aprobarea modalității de gestiune a
Serviciului de iluminat public din comuna Marginea, județul Suceava.
Avizul comisiei:
-domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma
prezentată de inițiator.
DISCUȚII:
1.consilier Lungu Florin: dorește să știe cine răspunde în prezent de iluminatul public din
comună?
-primar Nichitean Dumitru: a fsot formulată cu mai mulți ani în urmă o cerere către E-On
Moldova, actuala Delgaz Grid și am preluat iluminatul public; avem încheiat un contract cu o
societate din comuna Marginea care asigură mentenanța sistemului de iluminat public; prin
modificarea legii suntem obligați să înființăm un serviciu propriu care să administreze iluminatul
public sau să delegăm gestiunea către o societate comercială specializată; toate localitățile din zonă
au ales delegarea de gestiune; va trebui întocmită o documentație complexă, iar delegarea de
gestiune va fi scoasă la licitație pe SEAP;
2.consilier Curea Iliuță: dacă a înțeles bine, până acum s-a ocupat primăria de iluminatul
public; suntem puși în situația de a înființa un serviciu propriu al primăriei sau să delegăm
gestiunea; să analizăm bine situația și să luăm în considerare și înființarea unui serviciu propriu;
-primar Nichitean Dumitru: dacă înființăm un serviciu al nostru, trebuie să angajăm personal
specializat și calificat, iar serviciul va avea personalitate juridică, fără finanțare din partea
consiliului local; consideră că un astfel de proiect, de înființare a unui serviciu propriu, este mort
din fașă; o roagă pe d-na Mihalescu Carmelia, inspector compartiment achiziții publice, să dea
explicațiile necesare;
-inspector Mihalescu Carmelia: Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități
publice, republicată, a suferit modificări; astfel, într-o localitate nu mai pot exista ca entități fără
personalitate juridică servicii de salubritate, apă sau canal; fie înființăm un serviciu, fie consiliul
local va fi de acord ca o firmă autorizată ANRSC să întocmească o documentație complexă pentru
delegarea de gestiune; de asemenea, mai există și varianta concesionării serviciului, pe o durată de
timp pe care tot consiliul local o va stabili; înființarea unei societăți de profil presupune o totală
independență față de bugetul primărie; societatea trebuie să-și acopere singură toate costurile legate
de exploatarea respectivului serviciu;
-consilier Curea Iliuță: ar putea o firmă de profil din Marginea să îndeplinească condițiile
pentru a i se delega un astfel de serviciu? care ar fi cea mai bună variantă pentru comună?
-inspector Mihalescu Carmelia: s-ar putea ca o firmă din Marginea să gestioneze iluminatul
public, în situația în care aceasta va fi declarată câștigătoarea procedurii de licitație;
-3.consilier Grigorean Petrică: înțelege că primăria, prin aparatul său, nu se poate ocupa de
gestionarea situației;
-primar Nichitean Dumitru: delegarea se realizează în baza unui studiu de caz, care va fi
întocmit pentru comuna Marginea; cea mai bună variantă va fi votată de către consiliu;
4.consilier Boicu Danuț: săptămâna trecută a aparut în media un reportaj în care domnul
primar s-a prezentat in fața comunității, afirmând că nu se mai fac investiții, iar comuna este blocată
din vina unor consilieri locali; de asemenea, a făcut referire la persoane, care nu erau de față; nu a
procedat corect; întotdeauna a votat pentru dezvoltarea comunei Marginea și va vota pentru
dezvoltarea ei; un grup de consilieri a convocat o ședință extraordinară în care s-au alocat bani
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pentru dezvoltarea comunei; nu este de cord cu afirmația că s-au blocat investițiile; trebuie să dăm
răspunsuri la toate problemele comunei;
-primar Nichitean Dumitru: acest grup de consilieri locali care a votat pentru dezvoltarea
comunei, a blocat un an și jumătate extinderea rețelei electrice în zona Cornu Linii; a convocat două
ședințe la care au fost prezenți doar șapte consilieri; cui era să dea explicații?
-consilier Boicu Danuț: un an și jumătate s-a blocat extinderea; tronsonul la Saivane a fost
considerat prioritar; au fost trei zone, la pachet; lucrarea este făcută;
-consilier Hrițcan Iliana: s-a afirmat ca la ultimul tronson, Cornu Linii, consiliul local nu a
fost de acord; proiectul de hotărâre aprobat cuprindea la pachet trei zone; zonele prioritare au fost
stabilite de consilieri; și acum în comună sunt familii cu copii mici și care nu au curent electric;
consideră că toți consilierii trebuie să fie de acord cu stabilirea zonelor prioritare;
-5.consilier Hînțari Gavriluță: domnul primar a afirmat că un an jumătate nu am fost de
acord cu extinderea rețelei; consiliul local a stabilit să se facă extinderea în două zone; pentru Cornu
Linii în anul 2019 nu au existat fonduri;
-consilier Hrițcan Iliana: a observat, studiind proiectele de hotărâre care i-au fost comunicate
abia înainte de începerea ședinței, că punctul nr.3 din ordinea de zi ”Modernizare rețea de iluminat
public, in comuna Marginea, județul Suceava”are legătură cu proiectul care se discută acum; dacă
se votează acest proiect, este posibil că să fim acceptați în program și să ne fie acordate fonduri de
la Ministerul Mediului; cetățenii comunei nu vor plăti iluminatul public?
-primar Nichitean Dumitru: nu s-a înțeles proiectul; la întâlnirea de ieri, a dat explicații
consilierilor care au fost prezenți; iluminatul public va fi achitat de primărie, ca și până acum; să nu
spunem oamenilor că dacă se deleagă serviciul de iluminat de acum înainte aceștia vor plăti taxe în
plus;
-consilier Grigorean Petrică: este de părere că se poate înființa în cadrul primăriei un
serviciu, un departament care să se ocupe de iluminatul public;
-consilier Hrițcan Iliana: a înteles că programul de modernizare rețele de iluminat public ne
impune să delegăm serviciul de iluminat public către un operator economic și dacă vrem să
beneficiem de acest program va trebui să ne conformăm;
-6.viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: este bucuros că toți consilierii sunt de acord cu dezvoltarea
comunei, însă să nu uităm că la aprobarea Bugetului local pentru anul 2020 toți banii alocați pentru
extindere rețele electrice au fost redistribuiți spre alte proiecte de către majoritatea consilierilor;
-consilier Hînțari Gavriluță: a înțeles că o parte din banii încasați din taxele și impozitele
locale pe care le achită locuitorii comunei, sunt folosiți pentru achitarea facturilor la iluminatul
public;
-7.consilier Bodnarescu Ionel: când a fost modificată legea la care se face referire în
proiectul de hotărâre?
-inspector Mihalescu Carmelia: legea a fost modificată anul trecut;
-8.consilier Derevlean Gavril: dacă legea s-a modificat de anul trecut, atunci cum am
funcționat? domnul primar greșeste când afirmă că nu suntem de acord să se facă investiții în
Marginea; noi suntem de acord cu investițiile; nu suntem de acord cu introducerea de noi taxe;
-primar Nichitean Dumitru: ori vrem ori nu vrem, legea tot ne obligă să stabilim care va fi
forma:delegarea de gestiune sau gestiune directă; însă până veți stabili, vom pierde de la fondul de
mediu suma de un milion de lei;
-consilier Curea Iliuță: legea ne obligă să delegăm serviciul de iluminat public;
-consilier Boicu Danuț: serviciul de iluminat public va fi delegat; oamenii vor avea iluminat
cu led la poartă și vor plăti taxe suplimentare; se va abține de la vot, deoarece se află la final de
mandat; știe că în comună sunt cetățeni care trăiesc doar salariul minim pe economie;
-primar Nichitean Dumitru: a observat că domnul consilier Boicu Danuț a luat intenționat
cuvântul pentru a deturna discuțiile care au avut loc până acum, timp de o oră; să nu spună
locuitorilor comunei că se vor majora taxele locale sau că se vor introduce altele, taxa pe iluminat,
deoarece nu este adevărat;
-consilier Hînțar Gavriluță: va vota proiectul, singura sa condiție fiind aceea ca omul de rând
să nu fie afectat; este păcat să pierdem 10 miliarde lei vechi;

3

-primar Nichitean Dumitru: după efectuarea studiului de caz, vom știi care vor fi și
consecințele;
-consilier Lungu Florin: taxele și impozitele au fost majorate în 2017 în timpul anului, ceea
ce contravine legii; a fost majorată taxa de salubritate, iar oamenii care au achitat taxele la începutul
anului s-au trezit la finalul acestuia cu rămășițe și restanțe;
Se supune la vot proiectul.
Voturi pentru=11 (Magopăț Gheorghe, Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, Bodnarescu
Vasile, Hînțar Gavriluță, Gheliuc Vasile, Geană Constantin, Bodnarescu Ionel, Rotariu Gavril,
Sorocaniuc Traian și Hrițcan Iliana); Împotrivă=0; Abțineri=4 (Lungu Florin, Grigorean Petrică,
Derevlean Gavril și Boicu Danuț); proiect aprobat.Hotărârea nr.15.
Punctul nr.2- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Marginea la
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei in
infrastructura de iluminat public, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și aprobarea
parametrilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizare rețea de iluminat public, in
comuna Marginea, județul Suceava” .
Avizul comisiei:
-domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma
prezentată de inițiator.
DISCUȚII:
-1.consilier Hrițcan Iliana: crede că nu vor fi foarte multe discuții, deoarece la proiectul
anterior, care are legătură cu acesta, s-a discutat suficient;
-2.consilier Curea Iliuță: are mai multe semne de întrebare; la un calcul sumar, prețurile sunt
foarte mari; propune un amendament, de modificare a proiectului, iar acesta să aibă următorul
conținut: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Marginea la Programul
privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei in infrastructura de
iluminat public, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar parametrii tehnicoeconomici să fie aprobați după analizarea acestora printr-o altă hotărâre;
-primar Nichitean Dumitru: denumirea este preluată de pe site-ul Ministerului Mediului;
-3.consilier Lungu Florin: îl întreabă pe domnul primar, dacă acesta ar fi de acord să i se
monteze pe stâlpul din fața casei o lampă cu led în valoare de 500 euro? sunt montate 100 lămpi cu
led în centrul comunei; indiferent că sunt lampi cu led sau fără, la o putere de 60 wați/lampă este
vorba despre același consum, deci nu poate fi vorba despre realizarea vreunei economii; singura
diferență poate fi dată de intensitatea luminoasă; la Primăria Horodnic au fost achiziționate inițial
150 de lămpi cu 240 lei/buc din fonduri proprii, care au fost montate, fără a mai fi necesară
întocmirea proiectului tehnic și a studiului de fezabilitate;
-consilier Curea Iliuță: orice proiect de dezvoltare a comunei se aprobă de către consilierii
locali;
-4.consilier Boiucu Dănuț: îl întreabă pe domnul primar, dacă cele aproximativ 100 lămpi cu
led deja montate fac parte din acest proiect? dacă sunt montate, s-a organizat vreo licitație și cât a
costat o lampă?
-primar Nichitean Dumitru: este vorba despre un proiect pilot; vom utiliza lămpile un an de
zile, pentru a putea face o comparație cu privire la calitatea iluminatului și la consum; nu a fost
organizată nicio licitație și nici n-a fost afectuată vreo plată;
-consilier Curea Iliuță: înseamnă că trebuie să existe un act, un document, privind
colaborarea cu această societate și o domentație tehnică cu denumirea proiectului pilot; ar dori să fie
prezentate aceste acte consiliului local;
-consilier Hrițcan Iliana: înseamnă că cele 100 de lămpi deja montate nu sunt incluse în
totalul de 556 din proiect?
-consilier Lungu Florin: Ministerul Mediului alocă o sumă totală de 384 milioane lei;
consideră că sunt slabe șanse ca localitatea noastră să primească 1 milion lei; care este criteriul,
primul venit primul servit sau există un punctaj?
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-primar Nichitean Dumitru: avem un total de 74 de puncte și sunt șanse mari ca să ne fie
acordată finanțarea;
-5.consilier Grigorean Petrică: ar dori ca ca domnul primar să spună câte proiecte de
investiții a inițiat în mandatul său obținând totodată și finanțarea acestora?
-primar Nichitean Dumitru: în timpul mandatului său au fost finalizate următoarele proiecte:
Modernizare 6,3 km drumuri comunale, construire Școala Gimnazială nr.4 Marginea, construire
Grădinița cu Program Prelungit Marginea, plus altele;
-consilier Lungu Florin: propune o pauză de 5 minute pentru ca domnul primar să prezinte
actele Proiectului pilot privind iluminatul public din comuna Marginea;
-primar Nichitea Dumitru: va prezenta documentele solicitate la ședința ordinară;
Domnul consilier Gheliuc Vasile părăsește sala de ședințe.
-consilier Hrițcan Iliana: până la ședința de astăzi era ferm convinsă că între proiectul pilot și
proiectul de hotărâre suspus dezbaterii există o legătură; astăzi, în timpul ședinței află că nu există
vreo legătură; a fost propus un amendament la proiectul de hotărâre; noi suntem de acord să
aprobăm participarea, dar nu putem aproba parametrii tehnico-economici, deoarece nu am apucat
să-i studiem ;
-6.consilier Magopăț Gheorghe: întotdeauna, dacă se propune un amendament la proiectul
de hotărâre, acesta va fi înscris în avizul consulativ al comisiei; ordinea de zi a fost aprobată; nu
este de acord cu propunerea unui amendament;
-Hrițcan Iliana: poate domnul consilier Magopăț Gheorghe are dreptate sau nu; intenționa
să-l întrebe pe domnul secretar despre legalitatea formulării unui amendament;
-Curea Iliuță: renunță să mai formuleze vreun amendament; se va abține de la votarea
proiectului, deoarece nu a avut timp să studieze documentația;
Se supune la vot proiectul.
Voturi pentru=6 (Magopăț Gheorghe, Bodnarescu Vasile, Hînțar Gavriluță, Geană
Constantin, Sorocaniuc Traian și Sfîrnaciuc Dorel); Împotrivă=0; Abțineri=8 (Lungu Florin,
Grigorean Petrică, Curea Iliuță, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Bodnarescu Ionel, Rotariu Gavril,
și Hrițcan Iliana); un consilier local (Gheliuc Vasile) nu este prezent; proiect respins.
Doamna consilier Hrițcan Iliana, preşedintele de şedinţă, arată că au fost epuizate toate
punctele de pe ordinea de zi, 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,
HRIȚCAN Iliana

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
ONCIUL Adrian-Valentin
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