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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 29 DECEMBRIE 2020, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 

Marginea, judeţul Suceava 
 

 Consiliul local al comunei Marginea a fost convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia 
primarului comunei Marginea nr.308 din 22.12.2020. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că la ședință sunt prezenți 
15 consilieri din cei 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc nemotivat domnii: 
Nichitean Dumitru și Sfîrnaciuc Dorel; îl roagă pe domnul Curea Iliuță, președintele ales pentru 
luna decembrie să conducă lucrările ședinței. 
 La ședință participă domnii Joltea Vasilică –Șef birou financiar-contabil, Mihalescu Gavril- 
inspector urbanism și domnul Sfîrnaciuc Ilie -locuitor al comunei Marginea. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 Domnul Curea Iliuță îl roagă pe domnul Lazar Gheorghe –primarul comunei să prezinte 
ordinea de zi a ședinței ordinare. 
 Acesta precizează că dorește suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare cu încă un punct, 
care să devină punctul nr.5, astfel: 
 «Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.952 din 23.12.2020 privind rectificarea Bugetului local 
al comunei Marginea pe anul 2020.  
 Inițiator: Gheorghe Lazăr-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism». 
 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0. Suplimentarea ordinii de zi aprobată. 
 În continuare, domnul primar Lazar Gheorghe prezintă ordinea de zi, astfel cum a fost 
modificată: 
 1.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată din 
data de 04 noiembrie 2020. 
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată din 
data de 12 noiembrie 2020. 
 3.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată din 
data de 10 decembrie 2020. 
 4.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată din 
data de 18 decembrie 2020. 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.952 din 23.12.2020 privind rectificarea Bugetului 
local al comunei Marginea pe anul 2020.  
 Inițiator: Gheorghe Lazăr-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.823 din 21.12.2020 privind aprobarea organizării 
reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat în UAT comuna Marginea, județul Suceava în 
anul şcolar 2021-2022. 
 Inițiator: Gheorghe Lazar –primarul comunei; 
 Aviz comisie: Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport. 
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 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.504 din 15.12.2020 privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partizile nr.5877 Hașca, nr.5879 Hașca și nr.5880 Ursoaia. 

Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.681 din 16.12.2020 privind aprobarea scoaterii din 
funcțiune în vederea casării și valorificării, conform prevederilor legale, a autospecialei de stins 
incendii aflată în dotarea UAT comuna Marginea. 

Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 9.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.776 din 17.12.2020 privind atestarea Inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.  
 10.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.780 din 18.12.2020 privind aprobarea întocmirii 
Studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestiune a Serviciului public de salubritate 
din Comuna Marginea, județul Suceava 

Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 11.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.271 din 10.11.2020 privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2021. 

Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 12.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=15(Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0. Ordine de zi aprobată. 
 Punctul nr.1: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară 
de îndată din data de 04 noiembrie 2020. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară 
de îndată din data de 12 noiembrie 2020. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară 
de îndată din data de 10 decembrie 2020. 
 Voturi pentru=15(Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
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 Punctul nr.4: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară 
de îndată din data de 18 decembrie 2020. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.952 din 23.12.2020 privind rectificarea 
Bugetului local al comunei Marginea pe anul 2020.  
 Avizul comisiei: domnul Onufrei Ioan- Comisia pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze 
proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.39. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.823 din 21.12.2020 privind aprobarea 
organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat în UAT comuna Marginea, județul 
Suceava în anul şcolar 2021-2022. 
 Avizul comisiei: doamna Hrițcan Iliana -Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, 
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 
aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.40. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.504 din 15.12.2020 privind aprobarea 
prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT 
comuna Marginea, județul Suceava pentru partizile nr.5877 Hașca, nr.5879 Hașca și nr.5880 
Ursoaia. 
 Avizul comisiei: domnul Onufrei Ioan- 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 Vicol Marius: prețurile de referință stabilite de ocol sunt un pic cam mari; 
 -Primar Lazar Gheorghe: este vorba despre prețurile minime la care se poate valorifica masa 
lemnoasă din pădurea proprietate a statului; modul de valorificare este întocmit de către ocol; 
 -Vicol Marius: din aceste prețuri, care este procentul ce-i revine primăriei? 
 -Primar Lazar Gheorghe: pentru a știi care este profitul primăriei, trebuie să știm mai întâi care 
este diferența dintre venituri și cheltuieli; este întocmit un buget trimestrial de către ocolul silvic; 
 -Vicol Marius: este posibil ca lemnul de foc sa fie acordat gratuit familiilor nevoiașe? 
 -Primar Lazar Gheorghe: legal, nu există această posibilitate; cu aprobarea consiliului local se 
pot acorda cu titlu gratuit anumite cantități de lemn; ocolul întocmește o factură, iar prețul 
lemnului va fi suportat de către primărie, din bugetul local; 
 2.consilier Lungu Florin: dorește ca prețul de referință să nu fie modificat; 
 3.consilier Gheliuc Vasile: am fost de acord ca să propunem prețuri mai mari; toți cei care au 
fost nevoiași cu adevărat și au formulat cereri, au primit lemn cu titlu gratuit; 
 4.consilier Curea Iliuță: cu privire la cele afirmate de domnul consilier Lungu; prețul nu este 
prea mare; la licitații participă numai firmele plătitoare de TVA; pasul de licitație este de doar 1 
leu, deoarece în prezent licitațiile au loc one line; să asigurăm un stoc de lemn de foc pentru școli 
și gradiniță pe care să-l depozităm din timp, pentru a se putea usca; 
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 -Primar Lazar Gheorghe: în partizile de astăzi nu sunt scoase mari cantități de lemn de foc;  
 5.consilier Boicu Danuț: o întrebare pentru domnul contabil: comuna Marginea are aproximativ 
960 ha de pădure comunală; ar dori să știe care este profitul nostru pe anul 2020? 
 6.consilier Derevlean Gavril: niciodată consiliul local nu a fost informat cu privire la profitul 
rezultat din exploatarea pădurii ;dorește ca la prima ședință din luna ianuarie 2021, să fie 
prezentată o informare în consiliul local; 
 -consilier Curea Iliuță: este corect; consiliul local nu a fost informat cu privire la cheltuielile 
necesare pentru exploatarea pădurii; 
 -consilier Derevlean Gavril: cu toate că nu este chiar la subiectul care se dezbate, îl întreabă 
pe domnul primar dacă știe ceva în legătură cu modul de utilizare al lemnului rezultat din 
confiscări în anul 2020? așteaptă răspunsul la punctul diverse; 
 -Șef birou financiar-contabil Joltea Vasilică: în luna ianuarie 2021 va prezenta situația cu 
privire la pădurea comunală existentă la data de 31.12.2020; 
 -consilier Lungu Florin: dorește să vadă, ca punct distinct la întocmirea bugetului comunei, 
care sunt cheltuielile și veniturile cu privire la exploatarea pădurii comunale; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.41. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.681 din 16.12.2020 privind aprobarea 
scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării, conform prevederilor legale, a 
autospecialei de stins incendii aflată în dotarea UAT comuna Marginea. 
 Avizul comisiei: domnul Onufrei Ioan- 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:din moment ce noi casăm mașina de pompieri, se reduc posturile din 
organigramă? 
 -Primar Lazar Gheorghe: nu se reduc posturile;mașina nu a funcționat niciodată și nu a fost 
scoasă la nicio intervenție; 
 2.consilier Curea Iliuță: ar vrea să adreseze o întrebare celor doi colegi consilieri care lipsesc; 
mașina de pompieri nu a funcționat niciodată, dar cum au fost oameni angajați? mai întâi vom 
casa mașina și apoi se va vedea cum vom proceda cu posturile; 
 3.consilier Vicol Marius: dacă putem știi care au fost cheltuielile pentru reparațiile la 
autospecială în ultimii 4 ani? 
 -Primar Lazar Gheorghe: la prima ședință ordinară, la punctul «diverse» vor fi prezentate 
datele solicitate; 
 4.consilier Gheliuc Vasile: autospeciala a fost dată gratuit și atunci am fost foarte bucuroși; să 
alocăm banii necesari pentru a achiziționa o altă mașină de pompieri în anul 2021; 
 -consilier Curea Iliuță: este curios să vadă dacă domnii consilieri sunt de acord; ne aflăm la 
numai 7,5 km de unitatea de pompieri; aceasta este distanța până în centrul comunei; unitatea 
este încadrată cu profesioniști aflați în post 24 de ore, cu mașini verificate și în stare de 
funcționare; nu o să avem niciodată personal care să concureze cu pompierii militari; 
 5.consilier Magopăț Gheorghe: este de acord cu cele afirmate de domnul Curea Iliuță; a gândit 
la fel cu acesta; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.42. 
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 Punctul nr.9: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.776 din 17.12.2020 privind atestarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Marginea, județul Suceava. 
 Avizul comisiei: domnul Grigorean Marcel- Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, 
juridică şi de disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Martinescu Mircea: care este termenul limită până la care această hotărâre trebuie 
să fie adoptată? 
 -Primar Lazar Gheorghe: teremenul limită este data de 31.12.2020; dacă nu este adoptată, 
vom fi obligați la plata unei sume de peste 1.100.000 euro către AFIR Iași;acest proiect a mai 
fost supus dezbaterii în plenul fostului consiliu local, dar a fost respins; 
 2.consilier Lungu Florin: a mai fost inițiat acest proiect; atunci el și o parte din consilieri nu l-
au votat din două motive:1).drumul nu are o lățime de 8 m și 2). nu erau terminate șanțurile; 
dacă se dorea, aceste șanturi puteau fi finalizate până acum; nici astăzi nu va vota proiectul; 
 3.consilier Derevlean Gavril: îi dă dreptate parțial domnului Lungu; nu a votat nici el, deoarece 
a contestat recepția lucrării și nu investiția ca atare; 
 -Primar Lazar Gheorghe: dă citire procesului-verbal de recepție încheiat la data de  
09.12.2019, în care nu este menționată nicio obiecțiune; 
 4.consilier Onufrei Ioan: cei 8 metri lățime nu înseamnă că atât este drumul; un drum este 
compus din trei segmente: 2,75 mX2 partea carosabila, 0,75 mX2  rigolele și 1 mx2 
acostamentul; 
 5.consilier Curea Iliuță: acum 5 luni nu a votat acest proiect de hotărâre, deoarece a cerut o 
explicație pe care nu a primit-o;de atunci a apărut neîncrederea;  
 -Primar Lazar Gheorghe: este vorba despre bani europeni, plătiți prin AFIR; 
 6.consilier Boicu Danuț: să fim bine înțeleși; ședința este transmisă în direct; am predat 
drumul pentru a face investiția;la baza acesteia este un proiect tehnic; comisia de specialitate a 
avizat proiectul; AFIR a plătit investiția; noi nu votăm astăzi o investiție ci preluarea unui drum 
modernizat; societatea care a construit are depusă o garanție de bună execuție valabilă pentru 5 
ani; 
 -consilier Curea Iliuță: noi trebuie să preluăm drumul;aceasta este obligația noastră; 
 7.consilier Vicol Marius: când s-a efectuat deplasarea în teren a fost sesizată și compania 
constructoare? 
 -consilier Onufrei Ioan: care este perioada pentru care drumul este asigurat? dacă este pe 5 
ani este foarte bine; facem o confuzie între efectuarea recepției și preluarea drumului; dacă a 
fost o recepție deficitară, acest lucru se poate verifica; să preluam drumul, altfel nu vom avea 
bani pentru anul viitor; nimeni dintre specialiștii externi nu și-ar pune semnătura pe un proces-
verbal de recepție știind că lucrarea este deficitară, mai ales că a fost realizată cu fonduri 
europene;  
 8.consilier Hrițcan Iliana: atâta timp cât recepția a fost efectuată de cel puțin 4 specialiști 
externi care și-au dat avizul favorabil, nu putem să ne abținem de la vot;recomandă colegilor sa 
voteze proiectul; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14(Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=1(Lungu Florin).Hotărârea nr.43. 
 Punctul nr.10: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.780 din 18.12.2020 privind aprobarea 
întocmirii Studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestiune a Serviciului public de 
salubritate din 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 voteze 
proiectul în forma prezentată de inițiator. 
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 DISCUȚII:  
 1.consilier Onufrei Ioan: este o idee excelentă; niciodată o primarie nu va putea gestiona  
anumite servicii ca o societate privată; 
 -Primar Lazar Gheorghe: după întocmirea acestui studiu se va vedea ceea ce este recomandat 
pentru noi; 
 2.consilier Vicol Marius: studiul este pentru a se vedea rentabilitatea? 
 -primar Lazar Gheorghe: exact, scopul acestuia este de a ne informa care este modul cel mai 
rentabil; individual, în cadrul primariei sau prestare de servicii, iar consiliul local va aproba modul 
de gestiune; 
 3.consilier Lungu Florin: avem mașini și angajați, ce vom face? n-ar fi rău să înființăm noi un 
serviciu; 
 -Primar Lazar Gheorghe: s-a cheltuit suma de 100.000 lei de la începutul anului 2020 până 
acum pentru reparații la autogunoiere;  
 4.consilier Hrițcan Iliana: cine va întocmi acest studiu? 
 -Primar Lazar Gheorghe: firma va fi selecționată de pe SEAP; din păcate, nu sunt foarte multe 
care să poată întocmi astfel de studii; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță).Împotrivă=0; 
Abțineri=0;Hotărârea nr.44. 
 Punctul nr.11: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.271 din 10.11.2020 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. 
 Avizul comisiei: domnul Onufrei Ioan- 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 Gheliuc Vasile: dorește să formuleze un amendament la proiect; propune 
diminuarea prețurilor la persoane fizice, familii cu 1-6 persoane: 4 lei în loc de 5 lei, iar la familii 
peste 6 persoane: 25 lei/lună în loc de 30 lei/lună; 
 2.consilier Vicol Marius: dorește sa faca și el o propunere; familiile cu 1-6 membrii plătesc în 
comuna Volovăț suma de 27 lei/an;prețul practicat în comuna Marginea este unul foarte mare; 
 -Primar Lazar Gheorghe: studiul de oportunitate a cărui întocmire consiliul local tocmai a 
aprobat-o o să ne spună exact cum stăm cu prețurile;până la data de 31.10.2020 a fost cheltuită 
de la bugetul local suma de 400.000 lei pentru serviciul de salubritate; 
  3.consilier Onufrei Ioan: a remarcat că impozitul rămâne la fel ca în anul 2020; discutăm 
despre facilități, dar la întocmirea bugetului pentru anul 2021 cu cât vom prevedea mai puțin 
bani cu atât vom realiza mai puține;prin studiul de oportunitate vom vedea care sunt costurile 
totale; susține amendamentul domnului consilier Geheliuc și așteaptă studiul de oportunitate; 
 4.consilier Curea Iliuță: pierderile în valoare de 400.000 lei cu privire la salubritate sunt foarte 
mari;lumea va trebui educată pentru colectarea selectivă; 
 -Primar Lazar Gheorghe: trebuie să informmam populația despre colectarea selectivă a 
resturilor menajere, prin orice mijloace: pliante, rețele de socializare; 
 -consilier Curea Iliuță: crede că trebuie ca salariații de la salubritate să le explice cetățenilor și 
verbal despre modalitatea de selecționare al deșeurilor; 
 5.consilier Lungu Florin: o modalitate ar fi cântărirea gunoiului; cu privire la persoanele 
juridice, ar dori să știe care este cantitatea minimă pentru care se poate încheia un contract? la 
persoane juridice este prevăzută suma de 75 lei mc/lună; știe firme care platesc ½ mc pe lună în 
loc de 1 mc; să fie verificat acest aspect; 
 6.consilier Boicu Danuț: avem un amendament al domnului Gheliuc Vasile; este bine să 
diminuăm puțin prețul, dar lumea trebuie să fie responsabilă;să nu fim nevoiți să stabilim o taxă 



7 
 

mai mare;toate prundurile sunt pline de gunoaie, adevărate focare de infecție;mașinile merg 
saptamânal și sunt pline; 
 -consilier Vicol Marius: să nu mai existe focare de infecție; să atragem fonduri europene și să 
înființăm o platformă pentru reciclarea gunoiului;bani în comună sunt;să-i utilizăm pentru 
bunăstarea populației;pe fonduri europene nu avem nimic, în afară de un buldoexcavator; 
 7.Viceprimar Hînțar Gavriluță: noi facem comparație cu localitățile învecinate; în comuna 
Marginea mașinile merg pe traseu de două ori pe săptămână,o dată pentru gunoiul menajer și a 
doua oară pentru deșeuri reciclabile; de când a fost ales viceprimar a fost de 5-6 pe prunduri; 
este un dezastru; plin de moloz și alte resturi; recomandă ca la aprobarea bugetului pentru anul 
2021 să alocăm niște bani pentru construirea a două platforme betonate; 
 -consilier Curea Iliuță: este bună ideea de a recicla, dar mai întâi sa educăm cetățeanul; 
 -consilier Onufrei Ioan: să găsim o soluție prin care resturile de la demolări să fie folosite la 
umplerea unor gropi;în general, cei care aruncă la întâmplare gunoaiele, au o problemă de 
educație; acum există posibilitatea de a strânge gunoiul;domnul ing. Mihalescu, responsabil 
urbanism, la întocmirea autorizațiilor de desființare/demolare să indice și locul de depozitare al 
materialelor rezultate din demolări; 
 8.consilier Hrițcan Iliana: este adevărat că este o lipsă de educație, o lipsă de accesare a 
proiectelor europene; să pornim o campanie de reciclare, să atragem ONG și instituțiile de 
învațământ pentru a vea o reușită; suntem deficitari la acest capitol și recomandă demararea 
proiectelor europene; 
 -Viceprimar Hînțar Gavriluță: a surprins câțiva cetățeni care aruncau resturi pe prund, dar dacă 
nu le oferim o alternativă, unde să ducă aceste materiale?să le asigurăm locul de depozitare; 
 -Primar Lazar Gheorghe: la adoptarea proiectului de buget pentru anul 20121 vom aloca 
fondurile necesare în acest sens; 
 Președinte Curea Iliuță supune la vot amendamentul propus de domnul consilier Gheliuc 
Vasile: 
 «Sunteți de acord cu diminuarea taxei de salubritate, pentru persoane fizice, astfel: 
 1.familie compusă din 1-6 persoane valoarea de 4 lei/persoană/lună în loc de 5 
lei/persoană/lună? 
 2.familie compusă din peste 6 persoane valoarea de 25 lei/lună/familie în loc de 30 
lei/lună/familie?» 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.amendament aprobat. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță).Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.45. 
 Punctul nr.12- DIVERSE: 
 1. –Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.22811/20/2 din 18.11.2020: unele 
prevederi din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
 2. -Biserica Penticostală Marginea, prin Petriuc Alexandu –pastor, cererea nr.6006 din 
09.06.2020: solicită 1 ha teren la ieșirea din localitate spre Solca, lângă clădirea bisericii 
penticostale, pentru construirea unei capele mortuare; 
 R:Comisia de specialitate, împreună cu responsabilul cu urbanismul din cadrul primăriei, se vor 
deplasa în teren; 
 3. -un grup de cetățeni, tabel înregistrat cu nr.6082 din 09.06.2020: solicită alimentare cu 
energie electrică în zona Cornu Linii; 
 R:lucrarea este contractată și începută, iar termenul de finalizare este de 18 luni; începând cu 
lana martie 2021 se vor relua lucrările la extinderea rețelei; 
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 4. –Derevlean Vali, Marginea nr.899 B, cererea nr.6259 din 12.06.2020: solicită 
concesionarea/închirierea terenului situat în zona Bahan sau Comzoo; 
 R:Comisia de specialitate, împreună cu responsabilul cu urbanismul din cadrul primăriei, se vor 
deplasa în teren; 
 -Boicu Danuț: o întrebare pentru domnul inspector Mihalescu Gavril: terenul din zonele 
zolicitate este situat în zonă inundabilă? 
 -inspector Mihalescu Gavril: inițial, aceste terenuri au fost în zonă inundabilă, dar în prezent 
este permisă construirea pe acestea; 
 5. –Niculcea Cristina, Marginea nr.830, cererea nr.7254 din 09.07.2020: solicită o bucată de 
teren în vederea construirii unei locuințe; 
 R: Comisia de specialitate, împreună cu responsabilul cu urbanismul din cadrul primăriei, se 
vor deplasa în teren. 
 -consilier Vicol Marius: există în comună teren pentru a da curs unor astfel de solicitări? 
 -inspector Mihalescu Gavril: da, există mai multe suprafețe de teren în zona Blasciuc, iar 
consiliul local va decide cu privire la acestea; 
 6. –Mirăuță Ghiță, Marginea nr.1996, cererea nr.7273 din 10.07.2020: solicită 
cumpărarea/concesionarea unei suprafețe de 1,5 ari aflată în fața casei; 
 R: Comisia de specialitate, împreună cu responsabilul cu urbanismul din cadrul primăriei, se 
vor deplasa în teren. 
 -Primar Lazar Gheorghe: roagă consilierii locali să anunțe primăria dacă vor identifica persoane 
care ocupă ilegal domniul public/privat al comunei; 
 -consilier Vicol Marius: s-a dat pășune în consiune unor persoane, care o utilizează în alte 
scopuri și au amenajat lacuri de agrement pe aceasta; 
 7. -Luța Iliana, Marginea nr.43, cererea nr.13785 din 18.12.2020: solicită achiziționarea unei 
suprafețe de 3 ari în zona Piață; 
 R. Comisia de specialitate, împreună cu responsabilul cu urbanismul din cadrul primăriei, se 
vor deplasa în teren. 
 8. –Potolinschi Gheorghe, Marginea nr.2098, cererea nr.13694 din 16.12.2020: solicită 
cumpărarea suprafeței pe care a acupat–o în fața locuinței în zona Sorocaniuc; 
 R.Comisia de specialitate, împreună cu responsabilul cu urbanismul din cadrul primăriei, se vor 
deplasa în teren. 
 9. –Olarean Vasile, Marginea nr.656, cererea nr.8676 din 12.08.2020: solicită înscrierea în 
registrul agricol a suprafeței de 50,5 ari teren pe care îl deține; 
 R: cererea nu este decompetența consiliului local; va fi redistribuită Comisiei comunale de fond 
funciar Marginea; 
 10. –Teleagă Alexandru, Marginea nr.2046, cererea nr.8161 din 03.08.2020: solicită 
prezentarea situației privind închirierea suprafețelor de pajiște care aparțin UAT comuna 
Marginea; 
 R.salariatul responsabil cu suprafețele de pajiște va verifica și întocmi situația cu privire la 
închirierea acestora, cu privire la suprafețe și efective de animale; 
 11. –Schitul «Nașterea Maicii Domnului» Marginea- prin Ilioi Maria, maică stareță, cerea 
nr.13.906 din 22.12.2020: alocarea a 35 mc lem de foc pentru încălzirea bisericii și a chiliilor în 
anotimpul rece 2020-2021; 
 R: cererea a fost aprobată; s-a alocat cantitatea de 35 mc lemn foc rășinoase; 
 12. –Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.21277/10 din 03.11.2020: comunicare 
adresă nr.19251 din 23.10.2020 avocatul Poporului, raportul privind acordarea burselor pentru 
elevi la nivel național în anul școlar 2019-2020; 
 R: la întocmirea proiectului de buget pentru anul 2021 vor fi prevăzute sumele necesare; 
 13. –Ilioi Mihai, Marginea nr.540, cererea nr.10.930 din 06.10.2020: solicită 
cumpărarea/concesionarea unei suprafețe de circa 10 ari în fața casei; 
 R:Comisia de specialitate, împreună cu responsabilul cu urbanismul din cadrul primăriei, se vor 
deplasa în teren; 
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 14. -Consiliului Județean Suceava, adresa nr.25063 din 26.11.2020: solicitare inițiere 
cooperare cu comuna Costești, Raionul Iolovani din Republica Modova; 
 -cu toate că domnului consilier Onufrei Ioan i se pare bună cooperarea, consiliul local 
apreciază că, momentan, o astfel de cooperare nu ar fi oportună; 
 15. –Orange România SA, adresele nr.1939 din 12.02.2020, nr.1981 din 06.05.2020 (revenire) 
și nr.2037 din 26.06.2020 (revenire): se solicită prelungirea valabilității contractului de închiriere 
nr.6827 din data de 28.05.2003 pentru o perioadă de 5-10 ani, în aceleași condiții; 
 R: aprobă prelungirea valabilității contractului de închiriere nr.6827 din 28.05.2003 pentru o 
perioadă de 5 ani, cu recomandarea ca acesta să fie renegociat, prețul minim fiind de 200 
euro/lună. 
 16. –Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.11412/10/3 din 14.07.2020: verificare 
HCL nr.8-9 din 27.05.2020; 
 Nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 17. –Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.11895/10/3 din 14.07.2020: verificare 
HCL nr.10-13 din 16.06.2020; 
 Nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 18. –Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.15424/10/3 din 03.09.2020: verificare 
HCL nr.14-15 din 17.07.2020; 
 Nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; cu privire la HCL nr.15/2020 suntem 
informați că modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public se stabilește pe bază 
studiului de oportunitate; se va proceda la revocarea HCL nr.15/2020; 
 19. –Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.17829/10/3 din 10.11.2020: verificare 
HCL nr.16-19 din 04.08.2020; 
 Nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 20. –Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.17831/10/3 din 10.11.2020: verificare 
HCL nr.20-22 din 26.08.2020; 
 Nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 -consilier Lungu Florin: din luna mai 2020 așteaptă această ședință ordinară; are cinci subiecte 
pe care să prezinte consiliului local; 
 -consilier Derevlean Gavril: recomandă ca la acest punct să fie menținut un echilibru al duratei 
discuțiilor; 
 -Președinte Curea Iliuță: va loca un minut pentru fiecare vorbitor; 
 -consilier Lungu Florin: 1.să găsim o soluție de vânzare a terenurilor concesionate către 
concesionari, deoarece sunt solicitări în acest sens; 
 -consilier Onufrei Ioan: există contracte valabile, încheiate pe o durată de 49 sau chiar 99 ani, 
la care nu se poate renunța; plata redevenței este calculată pentru o perioadă de 25 ani, după 
care nu se mai încasează; 
 -consilier Lungu Florin:2.dorește înființarea unei piețe pentru producătorii locali; a identificat o 
suprafață de teren situată în zona Sălii de sport;3.să se rezolve cu denumirea străzilor din 
comună, deoarece unele au denumiri,iar altele nu; 
 -Primar Lazar Gheorghe: s-a procedat anterior la atribuirea de denumiri străzilor din comună, 
dar nu toate denumirile sunt foarte bune; se va proceda  la redenumirea străzilor, prin atribuirea 
acestei lucrări unei firme specializate; 
 -consilier Onufrei Ioan: există o hotărâre de consiliu în acest sens; se atribuie denumiri 
folosindu-se denumirile vechi, arhaice sub care sunt deja cunoscute; trebuie refăcute registrele 
agricole și renumerotate locuințele; 
 -inspector Mihalescu Gavril: denumirea strazilor există, dar trebuie completată; 
 -consilier Derevlean Gavril: este o activitate complicată, dar nu imposibilă; 
 -consilier Lungu Florin:5).dacă parcarea publică situată vis a vis de magazinul «La doi pași» 
(lângă Sala de sport) a fost închiriată? 
 -consilier Onufrei Ioan: solicită să-i fie comunicate harta color cu traseele de gaz metan din 
comună și Regulamentul local de funcționare al consiliului local;de asemenea, propune ca la 
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adoptare aBugetului pe anul 2021 să fie prinsă și achiziționarea unui copiator color;urează tuturor 
«La multi ani» ! 
 -consilier Boicu Danuț: sunt cereri depuse de foarte mult timp; sunt persoane care asteaptă 
răspunsuri de 6 luni; face parte din comisia de urbanism; sunt oameni cu probleme care asteaptă 
un rezultat, dar singurul răspuns este acela : comisia de urbanism se va deplasa la fața locului; 
să hotărâm dacă în următorii 4 ani vom rezolva problemele; s-au construit gabioane, apărări de 
maluri în zona Pod Bacală; sunt terenuri disponibile acolo; este posibil să fie acordate pentru 
construirea de locuințe? 
 -consilier Lungu Florin: nu trebuie sa vindem toate terenurile; dacă nu se poate construi pe 
unele terenuri fiind zona inudabilă, se pot monta panouri fotovoltaice cu accesare de fonduri 
europene; 
 -consilier Derevlean Gavril: nu este mulțumit că este așa o grabă cu luările de cuvânt; a 
întrebat care a fost modul de utilizare al lemnului confiscat și predat primăriei în anul 2020? 
 -Primar Lazar Gheorghe: la această întrebare a comunicat răspunsul domnului consilier Lungu 
Florin; în contabilitatea primăriei nu se regăsește niciun act cu privire la lemnul confiscat; 
 -consilier Lungu Florin: activiștii de mediu susțin ca în anul 2020 au fost confiscați aproximativ 
1100 mc lemn; a primit răspunsul de la domnul primar, răspuns pe care l-a înaintat atât 
Ministerului Mediului cât și Gărzii Forestiere; 
 -consilier Vicol Marius: propune ca pădurea comunală să treacă în administrarea unui ocol 
silvic privat, deoarece costurile ar fi mai mici și am avea numai avantaje; 
 -consilier Onufrei Ioan: ceea ce poate face de către primărie este să se solicite două oferte: de 
la OS Marginea și de la un ocol silvic privat, pentru a fi comparate; 
 -consilier Boicu Danuț: a solicitat un raspuns de la domnul contabil cu privire la profitul 
rezultat din exploatarea pădurii în anul 2020; după comunicarea acestuia, se va putea discuta; 
 -consilier Curea Iliuță: este posibil ca la unele servicii prețurile să fie mai mici, cum ar fi paza, 
iar la altele să fie mai mari; 
 -Primar Lazar Gheorghe: administrarea pădurii presupune existența unor foarte multe lucrări 
pe care trebuie să le suportăm;o parte din profit se reține în fondul de conservare care este tot al 
primăriei; 
 -Viceprimar Hînțar Gavriluță: la adoptarea bugetului pentru anul 2021 să alocăm fonduri 
pentru balastarea unui drum în Zona Industrială care face legătura cu stația de turnat betoane și 
tuburi; 
 -Sfîrnaciuc Ilie, cetățean al comunei Marginea: de-a lungul anilor a asistat la mai multe ședințe 
de consiliu local, dar consatată că nu este nicio schimbare. 
 Domnul consilier Curea Iliuță, preşedintele de şedinţă, arată că au fost epuizate toate 
punctele de pe ordinea de zi, declară închise lucrările şedinţei ordinare 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, 

              Iliuță CUREA                                                       Adrian-Valentin ONCIUL 


