ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 10 DECEMBRIE 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.296 din 07.12.2020.
Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, arată că sunt prezenți 15
consilieri din cei 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc nemotivat domnii:
Grigorean Marcel și Vicol Marius; solicită formularea de propuneri pentru alegerea
președintelui de ședință.
Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță îl propune ca președinte de ședință pentru o lună de
zile pe domnul consilier Curea Iliuță.
Se supune la vot propunerea.
Voturi pentru=14 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Sfîrnaciuc Dorel, Hînțar Gavriluță, Derevlean
Gavril, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu
Mircea).Împotrivă=0; Abțineri=1 (Curea Iliuță)-proiect aprobat.Hotărârea nr.32.
Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare.
Domnul consilier Curea Iliuță le mulțumește colegilor pentru încrederea acordată;dă
cuvântul domnului primar să prezinte ordinerea de zi a ședinței extraordinare de îndată.
Domnul Lazar Gheorghe, primarul comunei, prezintă următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.168 din 07.12.2020 privind alegerea
președintelui de ședință.
Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.
2.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.159 din 07.12.2020 privind aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Marginea pentru anul 2020.
Inițiator: Gheorghe Lazar –primarul comunei;
Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului

şi turism.

3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.057 din 06.11.2020 privind aprobarea procedurii
de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie
2020 datorate bugetului local al UAT comuna Marginea, județul Suceava
Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului

şi turism.

4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.173 din 07.12.2020 privind aprobarea
documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii ”Dezvoltarea unei rețele inteligente de

distribuție a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de Sus
județul Suceava”.

din

Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului

şi turism.

5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.176 din 07.12.2020 privind aprobarea Acordului
de parteneriat între UAT Comuna Marginea și UAT Comuna Horodnic de Sus, județul Suceava
privind colaborarea între părți pentru asigurarea cadrului necesar depunerii Cererii de
finanțare și implementării proiectului ”Dezvoltarea unei rețele inteligente de distribuție
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a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de Sus din județul Suceava”,

finanțat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de
transport al energiei electrice şi gazelor naturale.
Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei.
Avize comisie:
1.Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.
2.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării domeniului public al UAT Comuna
Marginea în vederea implementării proiectului ”Dezvoltarea unei rețele inteligente de

distribuție a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de Sus din
județul Suceava”, finanțat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi

sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale.
Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.
Se supune la vot ordinea de zi.
Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Sfîrnaciuc Dorel, Hînțar Gavriluță, Derevlean
Gavril, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu
Mircea, Curea Iliuță).Împotrivă=0; Abțineri=0. Ordine de zi aprobată.
Punctul nr.2: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.159 din 07.12.2020 privind aprobarea

rectificării bugetului local al comunei Marginea pentru anul 2020.
Avizul comisiei: Domnul Onufrei Ioan -Comisia pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să-l

voteze în forma prezentată de inițiator.
Discuții:
1.consilier Nichitean Dumitru: ce reprezintă suplimentarea cu suma de 300.000 a
cheltuielilor de întreținere rețele electrice?
-Primar Lazar Gheorghe: reprezintă plata unei părți din contractul de mentenanță existent
pentru lunile august-decembrie 2020, iar diferența este pentru achiziționarea de becuri cu
LED; costul unei lămpi este de aproximativ 400 lei, diferența de preț fiind dată de puterea
fiecăreia;
-consilier Nichitean Dumitru: a fost tot timpul de acord cu înlocuirea lămpilor la iluminatul
public; este de părere că trebuia alocată o sumă mai mare pentru a se moderniza toată
rețeaua;
2.consilier Boicu Danuț: este de acord cu modernizarea; bani sunt și propune un
amendament privind suplimentarea cu suma de 100.000 lei pentru a se înlocui mai multe
lămpi;
-Primar Lazar Gheorghe: a stabilit această sumă pentru ca este sfârșit de an, iar achiziția
directă se poate face doar în limita maximă de 155.000 lei; în comună trebuie înlocuite peste
1000 de becuri; la stabilirea bugetului pentru anul 2021 se vor aloca sumele necesare și
pentru diferența rămasă neînlocuită;
3.consilier Gheliuc Vasile: consiliul local știe foarte bine de cât timp se încearcă
modernizarea iluminatului public; dacă acum există posibilitatea de a suplimenta suma să
procedăm ca atare;
-Primar Lazar Gheorghe: există posibilitatea, dar nu vom putea folosi banii până la sfârșitul
anului 2020;
4.consilier Onufrei Ioan: susține ideea domnului primar; suntem la final de an și nu putem
cheltui mai mult;propune ca noile lămpi cu LED să fie de o putere cât mai mare;
5.consilier Curea Iliuță: aceasta este posibilitatea noastră la sfârșit de an; nu este vorba
despre o limitare;
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-Viceprimar Hînțar Gavriluță: s-a deplasat atât pe drumul județean cât și pe drumurile
naționale unde se va proceda la înlocuirea becurilor; sunt anumite cerințe cu privire la
puterea lămpilor care vor fi montate, respectiv să aibă între 65-70 W pentru drumuri
naționale și minim 46 W pentru drumul județean; anul acesta se va înlocui un număr de
aproximativ 370 de lămpi;
5.consilier Hrițcan Iliana; este de acord cu înlocuirea lămpilor; sugerează colegilor ca la o
viitoare rectificare să țină cont de copiii care nu dețin echipamente pentru școala one line;
sunt părinți fără posibilități financiare;de asemenea, să nu uităm și de profesorii care
utilizează tehnica personală;
-Primar Lazar Gheorghe: școlile au accesat un proiect comun cu Ministerul Educației –prin
Inspectoratul Școlar Suceava cu privire la achiziționarea de tablete, table inteligente și
laptopuri;
6.consilier Lungu Florin:indiferent de câte lămpi s-ar achiziționa nu mai avem timp să le
montăm;la lista de investiții la extindere școli cât vom mai plăti?
-Primar Lazar Gheorghe: până acum au fost achitate 85% din costuri; sunt alocați mai
mulți bani care nu vor putea fi cheltuiți; diferența va intra în rezerva bugetului local;ultima
tranșă de plată se va achita după efectuarea recepției finale;
-consilier Boicu Danuț: ca urmare a discuțiilor la care a asistat și a participat arată că
înțelege să retragă amendamentul pe care dorea să-l propună; are încredere că în anul 2021
vom moderniza iluminatul din întreaga comună;
-consilier Curea Iliuță: cu privire la extindere corpuri clădiri la școlile Școlile Gimnaziale
nr.2 și 3; se va achita prețul conform contractului achiziționat pe SEAP, fără adiționale?
-Primar Lazar Gheorghe: nu se depașește valoarea contractului; așa după cum a mai
afirmat vor rămâne bani necheltuiți;
-consilier Onufrei Ioan: speră că materialele folosite de către constructor sunt cele care au
fost licitate; contează foarte mult calitatea acestora;
-Primar Lazar Gheorghe: recepția parțială a fost efectuată; avem diriginte de șantie care
verifică și răspunde de calitatea lucrărilor;
-consilier Gheliuc Vasile: cine face parte din comisia de recepție?să verifice cu mare atenție
calitatea materialelor folosite;
-Primar Lazar Gheorghe: din comisie fac parte un expert extern, reprezentantul
Inspectoratului de Stat în Construcții, viceprimarul comunei;
-Viceprimar Hînțar Gavriluță: de când a fost ales viceprimar s-a deplasat permanent în
teren pentru a verifica diferitele lucrări care se execută în comună;
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Sfîrnaciuc Dorel, Hînțar Gavriluță, Derevlean
Gavril, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu
Mircea și Curea Iliuță).Împotrivă=0; Abțineri=0;proiect aprobat.Hotărârea nr.33.
Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.057 din 06.11.2020 privind privind

aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante
la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al UAT comuna Marginea, județul
Suceava.
Avizul comisiei: Domnul Onufrei Ioan -Comisia pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să-l
voteze în forma prezentată de inițiator.
Discuții:
1.consilier Gheliuc Vasile: personalul de specialitate din cadrul primăriei trebuia să anunțe
consiliul local din timp util, adică de la finalul lunii martie 2020; nu ne putem bucura pentru
câteva zile care au mai rămas;trebuie ca întrega populație să fie informată;
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2.consilier Curea Iliuță: are dreptate domnul consilier Gheliuc; trebuia să fim informați din
timp;
-Primar Lazar Gheorghe: au mai rămas 5 zile până la data de 15.12.2020, data limită de
depunere a cererilor;
3.consilier Onufrei Ioan: a verificat, iar OUG nr.69/2020 a fost publicată în M. Oficial la
data de 14.05.2020; are o întrebare: se anulează și amenzile?știe că amenzile nu sunt
producatoare de dobanzi;
-Primar Lazar Gheorghe: amenzile nu pot fi anulate;
4.consilier Lungu Florin:acest proiect de hotărâre se referă la scutiri de plata a penalităților
și nu a amenzilor;
5.consilier Martinescu Mircea: contribuabilul trebuie să fie la zi cu celelalte creanțe pentru
a beneficia de scutiri;
-Primar Lazar Gheorghe: vom identifica marii datornici pentru a-i anunța să plătească
creanțele până la data de 15.12.2020;
-consilier Lungu Florin: anularea unei amenzi se poate realiza numai prin instanță;
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Sfîrnaciuc Dorel, Hînțar Gavriluță, Derevlean
Gavril, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu
Mircea și Curea Iliuță).Împotrivă=0; Abțineri=0;proiect aprobat.Hotărârea nr.34.
Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.173 din 07.12.2020 privind aprobarea

documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii ”Dezvoltarea unei rețele inteligente de distribuție a
gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de Sus din județul Suceava”.
Avizul comisiei: Domnul Onufrei Ioan -Comisia pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să-l

voteze în forma prezentată de inițiator.
Discuții:
-Primar Lazar Gheorghe: valoarea totală a investiției este de 75 milioane lei inclusiv TVA,
iar pentru comuna Marginea va fi alocată suma de 48 milioane lei; durata investiției este de
36 de luni;
1.consilier Nichitean Dumitru: observă că a crescut lungimea rețelei, ceea ce este
îmbucurător; pentru suma destinată comunei Marginea –fonduri europene, care este
contribuția noastra de la bugetul local? care este procentul care ne revine?
-Primar Lazar Gheorghe: a participat la toate discuțiile care au avut loc în grupul de lucru,
dar încă nu se cunoaște care ar fi contribuția noastră de la bugetul local;
2.consilier Curea Iliuță: apreciază că se impune ca doamna Mihalescu Carmelia-inspector
achiziții publice să fie invitată la ședință pentru a oferi consiliului local explicațiile necesare;
3.consilier Derevlean Gavril: propune ca pe viitor, salariații din primărie care au atribuții în
domeniul în care sunt dezbătute proiectele de hotărâre să fie prezenți la ședințe;
La ședință participă doamna Mihalescu Carmelia, inspector în cadrul compartimentului
achiziții publice;
-Primar Lazar Gheorghe: o roagă pe doamna inspector să precizeze care este procentul
din valoarea de 48 milioane lei –fonduri europene ce ar reprezenta contribuția UAT Marginea
la proiect?
-inspector Mihalescu Carmelia: conform ghidului solicitantului, contribuția noastră în
momentul de față este zero;de asemenea, consultantul a precizat că toate cheltuielile sunt
eligibile; nu există obligativitatea ca la proiectele foarte mari UAT –urile să contribuie cu o
parte din cheltuieli;
-consilier Curea Iliuță:nu i se pare că lucrurile ar fi foarte clare;

4

-inspector Mihalescu Carmelia: acum, la momentul depunerii, nu există certitudinea
existenței unor cheltuieli suportate de la bugetul local;
-consilier Curea Iliuță: în prezent mai există programe care pot fi accesate?sau alte ghiduri
ale solicitantului?
-inspector Mihalescu Carmelia: în momentul de față, în afara proiectelor foarte mari gen
racordare gaze, apă și canal nu mai există alte proiecte; este finalul unei perioade financiare;
vor urma alte proiecte pentru perioada 2021-2027;
4.consilier Gheliuc Vasile: domnul consilier Nichitean Dumitru a cerut un singur răspuns la
întrebarea sa cu privire la procentul care revine primăriei din totalul alocat -fonduri europene
nerambursabile, iar acest răspuns nu a fost dat;
5.consilier Onufrei Ioan:cofinanțarea în ziua de astăzi este zero; există lucrări neeligibile?
-Primar Lazar Gheorghe: nu există astfel de lucrări;
-consilier Nichitean Dumitru: știe din experiența sa că nu există proiecte fără o minimă
cofinanțare din partea autorităților locale; acesta este motivul pentru care a solicitat
explicații; este posibil ca peste un an să ne trezim că partea noastră de cofinanțare este de
sute de mii sau milioane de lei;
6.consilier Boicu Danuț: consideră ca trebuie să existe o colaborare mai strânsă între
consiliul local și aparatul de specialitate al primarului; consiliul local își asumă votul, dar
trebuie să fie bine informat;
-consilier Curea Iliuță: atât consilierii locali cât și salariații trebuie să-și asume
responsabilitatea;
7.consilier Hrițcan Iliana: din discuțiile la care a asistat a tras următoarea concluzie: în
cadrul acestui proiect există angajat un consultant extern care trebuia să dea răspunsul; să
nu uităm că noi suntem parteneri la proiectul în care comuna Horodnic de Sus este
inițiatoarea;
-inspector Mihalescu Carmelia: așa după cum a precizat doamna consilier Hrițcan Iliana
proiectul are un consultant extern; de asemenea, arată că pe lângă consultantul extern a mai
fost înființat un grup de lucru din care fac parte și domnii primari ai celor două comune; în
cadrul acestui grup de lucru a fost purtată întreaga corespondență cu privire la proiect;
conform acestor discuții s-a ajuns la concluzia că nu există cheltuieli neeligibile;
-Primar Lazar Gheorghe: în ultimile două săptămâni a fost vorba despre desfășurarea unor
activități zilnice cu o implicare de 100% din partea tuturor celor care fac parte din proiect:
consultant și grup de lucru;
-consilier Gheliuc Vasile: repetă că toată discuția a pornit de la o întrebare simplă
formulată de către domnul Nichitean Dumitru, la care acesta nu a primit răspunsul; consideră
că domnul primar trebuia să fie informat de către consultant;
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Sfîrnaciuc Dorel, Hînțar Gavriluță, Derevlean
Gavril, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu
Mircea și Curea Iliuță).Împotrivă=0; Abțineri=0.proiect aprobat.Hotărârea nr.35.
Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.176 din 07.12.2020 privind aprobarea

Acordului de parteneriat între UAT Comuna Marginea și UAT Comuna Horodnic de Sus,
județul Suceava privind colaborarea între părți pentru asigurarea cadrului necesar depunerii
Cererii de finanțare și implementării proiectului ”Dezvoltarea unei rețele inteligente de
distribuție a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de Sus din
județul Suceava”, finanțat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi
sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale.
Avize comisie:
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1.Domnul Gheliuc Vasile: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de
disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să-l voteze în forma prezentată de
inițiator.
2.Domnul Onufrei Ioan -Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să-l voteze în forma
prezentată de inițiator.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Sfîrnaciuc Dorel, Hînțar Gavriluță, Derevlean
Gavril, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu
Mircea și Curea Iliuță).Împotrivă=0; Abțineri=0;proiect aprobat.Hotărârea nr.36.
Punctul nr.6-Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării domeniului public al UAT

Comuna Marginea în vederea implementării proiectului ”Dezvoltarea unei rețele
inteligente de distribuție a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de
Sus din județul Suceava”, finanțat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme
inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale.
Aviz comisie:
1.Domnul Gheliuc Vasile: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de
disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să-l voteze în forma prezentată de
inițiator.
Discuții:
1.consilier Nichitean Dumitru: nu ar fi trebuit sa fie o anexa la proiectul de hotărâre în care
să seregăsească schița terenului? terenurile trebuie să fie întabulate?
-Primar Lazar Gheorghe: există o anexă la proiectul de hotărâre care prezintă traseul
viitoarei rețele de gaz metan;
2.consilier Lungu Florin: nu crede ca mai există terenuri neîntabulate în comună ținând
cont de fondurile alocate în mandatul trecut pentru înscrierea acestora în cartea funciară;
3.consilier Hrițcan Iliana: înainte de ședință, domnul primar ne-a prezentat harta ce
cuprinde traseul conductelor; ne aflăm în faza întocmirii studiului de fezabilitate; întabulările
vor fi solicitate în faza de proiect;
4.consilier Boicu Danuț: gazul metan și rețeaua sunt în comuna Marginea; îi asigurăm pe
toți locuitorii ca vor beneficia de gaz metan;
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Sfîrnaciuc Dorel, Hînțar Gavriluță, Derevlean
Gavril, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu
Mircea și Curea Iliuță).Împotrivă=0; Abțineri=0;proiect aprobat.Hotărârea nr.37.
Domnul Curea Iliuță declară închise lucrările şedinţei extraordinare de îndată și
mulțumește celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Curea Iliuță

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
ONCIUL Adrian-Valentin
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