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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 27 IANUARIE 2021, 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.1 din 18.01.2021. 
 Domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel, următorul decan de vârstă care participă la ședință în 
lipsa domnului consilier Magopăț Gheorghe, precizează că sunt prezenți 14 consilieri din cei 
17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc nemotivat domnii: Magopăț Gheorghe 
și Onufrei Ioan și motivat domnul Nichitean Dumitru; roagă consiliul local să formuleze 
propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 
 La ședință participă domnul Mihalescu Gavril- inspector urbanism și domnii Sfîrnaciuc Ilie, 
Nichitean Dumitru și Prelipcean C.-locuitori ai comunei Marginea. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.916 din 18.01.2021 privind alegerea 
președintelui de ședință. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 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. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță îl propune ca președinte de ședință pentru luna 
ianuarie 2021 pe domnul consilier Derevlean Gavril; nemaifiind alte propuneri, se supune la 
vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel,Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=1(Derevlean Gavril).Hotărârea nr.1. 
 Domnul Derevlean Gavril le mulțumește colegilor. 
 Domnul consilier Gheliuc Vasile precizează că a fost sunat de domnul consilier Onufrei 
Ioan și a fost informat că acesta întârzie aproximativ 10 minute; 
 Domnul președinte Derevlean Gavril dă cuvântul domnului Primar Lazar Gheorghe pentru 
a prezenta ordinea de zi a ședinței; 
 Acesta precizează că dorește suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare cu încă un 
punct, care să devină punctul nr.7, astfel: 
 «Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1262 din 22.01.2021 privind aprobarea Actelor 
adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru 
alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să 
semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele 
Asociației, în numele și pe seama comunei Marginea, Actele adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava» 
 Inițiator: Gheorghe Lazăr-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism». 
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 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel,Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean 
Gavril);Împotrivă=0; Abțineri=0;suplimentarea ordinii de zi aprobată. 
 Domnul Primar Gheorghe Lazar prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.916 din 18.01.2021 privind alegerea președintelui 
de ședință. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină;  
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 
29 decembrie 2020. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.791 din 15.01.2021 privind aprobarea trecerii din 
domeniul privat al comunei Marginea la dispoziția Comisiei comunale de fond funciar 
Marginea a unei suprafețe de 8,6357 ha teren în zona «Cornu Liniei» pentru constituirea 
rezervei, în vederea punerii în posesie a Parohiei Marginea. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.901 din 18.01.2021 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați pentru obiectivul de investiţii “Modernizare infrastructura rutieră în Comuna 
Marginea, județul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.776 din 15.01.2021 privind aprobarea încasării prin 
mijloace electronice a taxelor și impozitelor locale, precum și stabilirea modului în care este 
suportat comisionul bancar. 

Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.919 din 18.01.2021 privind acordarea mandatului 
special reprezentantului comunei Marginea, județul Suceava, în Adunarea Generală a 
Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor 
Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene 
pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele 
Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Marginea, județul Suceava, Actul Adițional la 
Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava. 

Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie:Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1262 din 22.01.2021 privind aprobarea Actelor 
adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru 
alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să 
semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele 
Asociației, în numele și pe seama comunei Marginea, Actele adiționale de modificare și 
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completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava. 
 Inițiator: Gheorghe Lazăr-primarul comunei. 
  Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism». 
 8.Diverse. 
 Se supune la vot întreaga ordine de zi. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel,Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean 
Gavril);Împotrivă=0; Abțineri=0;ordine de zi aprobată. 
 Domnul Onciul Adrian-Valentin, 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 ordinare din data de 27 ianuarie 2021. 
 Nu este cazul. 
 1.consilier Vicol Marius: din ceea ce știe, există două persoane care fac parte din consiliul 
bisericesc; cum vor vota? 
 2.consilier Derevlean Gavril: acest fapt se va constata la supunerea la vot a proiectului de 
hotărâre; 
 3.consilier Gheliuc Vasile: dacă un coleg a cerut să fie așteptat, consiliul local să-și spună 
părerea; 
 -consilier Derevlean Gavril: propune suspendarea ședinței pentru o durată de 10 minute; 
majoritatea consilierilor este de acord cu propunerea; 
 Ședința se suspendă pentru o durată de 10 minute. 
 Se reiau lucrările ședinței. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară 
din data de 29 decembrie 2020. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel,Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean 
Gavril);Împotrivă=0; Abțineri=0;proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.791 din 15.01.2021 privind aprobarea 
trecerii din domeniul privat al comunei Marginea la dispoziția Comisiei comunale de fond 
funciar Marginea a unei suprafețe de 8,6357 ha teren în zona «Cornu Liniei» pentru 
constituirea rezervei, în vederea punerii în posesie a Parohiei Marginea. 
  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 Sfîrnaciuc Dorel: are o întrebare pentru domnul primar/secretar: există vreun 
proces în care primăria este în proces cu parohia? 
 -primar Lazar Gheorghe: Comisia locală de fond funciar Marginea este în litigiu cu Parohia 
Marginea;există un dosar aflat pe rolul Tribunalului Suceava;a fost acordat un termen pentru 
împăcarea părților; 
 -Sfîrnaciuc Dorel: dacă este un dosar pe rolul instanței, de ce este implicat și consiliul 
local? nu ar fi mai bine să așteptăm rezultatul procesului?are impresia că ne grăbim un pic; 
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 -primar Lazar Gheorghe: hotărârea pronunțată de Judecătoria Rădăuți a fost atacată cu 
apel de Comisia locală de fond funciar Marginea; suprafețele de teren revendicate au 
menționat numărul cadastral; 
 2.consilier Vicol Marius: terenul revendicat se putea da parțial parohiei în zona solicitată, 
iar diferența în altă parte? face parte din comisia de urbanism, iar la lucrările comisiei nu a 
fost de acord cu proiectul de hotărâre; ar fi bine să mai cumpărăm suprafețe de teren și nu 
să vindem ceea ce mai avem;să nu ne grăbim; 
 3.consilier Hrițcan Iliana: a studiat cu maximă atenție proiectul; deoarece există un proces 
pe rol, este de părere că mai bine așteptăm soluționarea acestuia; se va abține de la vot; 
 4.consilier Curea Iliuță: astăzi vom aproba doar trecerea în rezerva comisiei de fond 
funciar a terenului; 
 5.consilier Boicu Danuț: se bucură că sunt și persoane care asistă la ședință; în comuna 
Marginea, pe terenul privat al acesteia, sunt construite aproximativ 500-600 locuințe, o 
grădiniță, o biserică penticostală;trebuie să înțelegem că în comună sunt culte care au avut 
proprietăți înainte de venirea comuniștilor, proprietăți care acum trebuie retrocedate;ca 
urmare a măsurătorilor a rezultat o suprafață de teren neproductiv; votează cu inima 
deschisă acest proiect de hotărâre, este de părere ca parohia care a avut teren în centrul 
satului să beneficieze de teren de aceeași categorie; 
 -consilier Vicol Marius: nu este vina consiliului că în trecut terenurilor au fost luate de 
celălalt regim; 
 6.consilier Martinescu Mircea: îi roagă pe domnii consilieri să voteze proiectul de hotărâre, 
pentru a stinge un conflict vechi de peste 20 de ani;propune ca pe viitor, cuvântul fiecărui 
consilier să fie limitat ca timp;să fie reanalizat Regulamentul de organizare și funcționare al 
consiliului local;  
 -consilier Sfîrnaciuc Dorel: din ce cauză este menționată în proiectul de hotărâre și 
punerea în posesie a parohiei?dorește să fie dat pământul parohiei, dar este de părere că mai 
bine așteptăm verdictul tribunalului; 
 La ședință participă domnul consilier ONUFREI Ioan.  
 -Primar Lazar Gheorghe: nu a avut nicio promisiune de campanie față de biserica 
ortodoxă; și-a luat un angajament fața de toți locuitorii comunei Marginea; va trebui să luăm 
măsuri mai drastice cu privire la toate suprafețele de teren care sunt ocupate de cetățeni în 
mod abuziv; 
 7.consilier Gheliuc Vasile: are o nemulțumire; în anexa nr.6 la legea nr.153/2013 sunt 
aproximativ 8,60 ha teren neproductiv, iar frontul este în jur de 3000 m liniari; cum s-a putut 
realiza acest lucru?aparatul de specialitate al primarului ce are de spus? 
 -ing. Mihalescu Gavril: la apariția Legii nr.165/2013 a fost efectuată inventarierea tuturor 
suprafețelor de teren; suprafața totală de 17 ha a fost trecută ca retrocedabilă; din aceasta, 
7 ha au fost trecute ca pășune în inventarul comunei; sub pădure a fost creată o cale de 
acces spre pășunea comunei; 
 8.consilier Grigorean Marcel: în toloacă câte ha sunt în realitate, 10 sau 17 și care este 
categoria acestor terenuri? 
 -ing. Mihalescu Gavril: inițial au fost 17 ha și au rămas 10,46 ha ca retrocedabile; 
aproximativ 6,50 ha au fost trecute în domeniul privat al comunei și înscrise ca pajiști 
permanente; 
 9.consilier Onufrei Ioan: dorește să facă câteva precizări cu privire la Legea nr.165/2013, 
la aplicarea căreia era primarul comunei Marginea;  
 -președinte Derevlean Gavril: nu le consideră că sunt la subiectul supus dezbaterii; 
 -consilier Hrițcan Iliana: care ar fi ordinea priorităților atâta timp cât există persoane fizice 
care au o hotărâre judecătorească de punere în posesie din domeniul privat și nu sunt puse 
în posesie? 
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 -primar Lazar Gheorghe: dacă există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și 
irevocabilă din ce cauză nu s-a apelat la executorul judecătoresc pentru a fi pusă în aplicare? 
 -consilier Vicol Marius: solicită amânarea votării proiectului care este supus dezbaterii; 
 -consilier Onufrei Ioan: întreabă care este caracterul proiectului: normativ sau individual? 
 -secretar Onciul Adrian-Valentin: este vorba despre un caracter individual; 
 -consilier Grigorean Marcel: dacă un cetățean solicită punerea în posesie cu o suprafață de 
teren în această zonă, va fi pus în posesie? a votat proiectul de hotărâre și în comisie și îl va 
vota și astăzi; 
 -ing. Mihalescu Gavril: cele 6 ha au categoria pășune și aceasta nu poate fi schimbată; 
 -consilier Boicu Danuț: în zona Șoarecu, la Izvorul Stânii, au fost suprafețe de teren care 
au fost reconstituite cetățenilor și nu au fost astfel de discuții; astăzi este o mare zarvă, 
deoarece acum, consiliul local este transparent; va vota proiectul de hotărâre; 
 -consilier Gheliuc Vasile: a calculat și mai rămâne o diferență de aproximativ 2,5 ha teren; 
unde este această diferență? 
 -ing. Mihalescu Gavril: diferența se regăsește în drumul de acces de sub pădure -
aproximativ 36 ari, malurile pârâului Hârbovăț care intersectează drumul național -
aproximativ 25 ari, lângă biserica penticostală 90 de ari și încă 35 de ari în spatele parcelei;  
 10.consilier Lungu Florin: când comunitatea penticostală a solicitat teren în zona Cornu 
Linii pentru a construi casa de adunare, nu a fost atâta revoltă; acum, când solicită parohia 
teren, toată lumea este revoltată; 
 -consilier Onufrei Ioan: având în vedere că a fost președintelele Comisiei de fond funciar 
când a fost pusă în aplicare Legea nr.165/2013, arată că se va abține de la vot; 
 Domnul președinte Derevlean Gavril supune la vot proiectul, făcând precizarea că pentru 
aprobarea acestuia sunt necesare 12 voturi pentru, adică 2/3 din voturile consilierilor aflați în 
funcție; 
 Voturi pentru=10 (Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean 
Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hînțar Gavriluță, 
Derevlean Gavril);Împotrivă=0; Abțineri=5(Sfîrnaciuc Dorel, Onufrei Ioan, Nichitean Vasile-
Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana).proiect respins. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.901 din 18.01.2021 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați pentru obiectivul de investiţii “Modernizare infrastructura rutieră în 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. 
 DISCUȚII:   
 1.consilier Onufrei Ioan: actualizare studiu de fezabilitate; este vorba despre 10 km drum, 
care sunt aceste drumuri? 
 -Primar Lazar Gheorghe: 10,3 km de drum sunt compuși din 19 tronsoane de drumuri și 
ulițe comunale, fiecare cu o lungime cuprinsă între 150 m și 950 m; există o hartă la 
documentație;drumurile se vor face în localitatea Marginea;obiectivul nr.20 este podul; astăzi 
nu hotărâm dacă facem sau nu podul, așa cum unii consilieri au dus în eroare populația; 
  2.consilier Vicol Marius: nu a avut o hartă a drumurilor;trebuie să plătim ceva pentru 
recalculare? 
 -Primar lazar Gheorghe: nu ne va costa nimic; 
 3.consilier Hrițcan Iliana: nu a găsit toată documentația la mapă; 
 -Primar Lazar Gheorghe: documentația se regăsește în dosarul care este în sală; este 
vorba despre un biblioraft ce conține peste 1000 de pagini;  
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 -viceprimar Hînțar Gavriluță: au avut loc discuții înainte de ședință; a explicat că la 
formarea bugetului pe anul 2021 vom hotărî împreună cum se va proceda; 
 4.consilier Gheliuc Vasile:este bine ca toată documentația să fie comunicată consilierilor; 
 -consilier Hrițcan Ilianan:niciodată de când este consilier local nu a văzut toată 
documentația și îl felicită pe domnul primar pentru inițiativă; în documentația aflată în sală 
sunt trecute toate drumurile, iar ordinea de modernizare nu mai contează; 
 5.consilier Boicu Danuț: a fost întotdeauna pentru modernizarea drumurilor; din cei 
aproximativ 74 km drumuri comunale, circa 40 km au fost modernizați în ultimii ani;dacă se 
mai modernizează încă 10 km va fi foarte bine;este un proiect foarte bun;în foarte scurt timp 
nu vor mai exista drumuri nemodernizate; 
 6.consilier Curea Iliuță: a agreat ideea domnului primar pe ansamblu; 
 -viceprimar Hînțar Gavril: nu există priorități; se va începe lucrarea concominent cu două, 
trei firme de construcții;toată lumea va fi mulțumită; 
 -primar Lazar Gheorghe: inițial, am gândit ca toate drumurile să fie modernizate anul 
acesta; după vizita reprezentanților ACET prin care am fost informați ca în perioada aprilie-
septembrie 2021 va avea loc licitația pentru apă și canal, vom analiza care vor fi prioritățile; 
ar fi păcat să distrugem drumuri reabilitate, deoarece apa și canalul sunt proiectate pe 
mijlocul acestora; 
 7.consilier Hanțari Gheorghiță: nu crede că are rost să modernizăm drumurile în situația în 
care se va realiza rețeaua de apă și canal;  
 8.consilier Lungu Florin: de 30 ani se promit aceleași lucruri: apă și canal; ar trebui să 
sistăm lucrările de modernizare fără a avea nicio garanție? 
 9.consilier Sfîrnaciuc Dorel: ați spus că proiectarea este terminată? șanțurile sunt prinse? 
 -Primar Lazar Gheorghe: sunt prinse, fiind vorba despre lucrări separate, drumuri și 
șanțuri; 
 10.consilier Grigorean Marcel: nu este bine să stopăm modernizarea drumurilor; să o 
continuăm; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean 
Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hînțar Gavriluță, 
Derevlean Gavril, Sfîrnaciuc Dorel, Onufrei Ioan, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan 
Ilianan);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.2. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.776 din 15.01.2021 privind aprobarea 
încasării prin mijloace electronice a taxelor și impozitelor locale, precum și stabilirea modului 
în care este suportat comisionul bancar. 
 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 Hrițcan Iliana:salută inițiativa domnului primar; este un proiect de hotărâre 
bine-venit, mai ales că cetățenii nu vor suporta costuri suplimentare; 
 2.consilier Lungu Florin: care este comisionul? 
 -Primar Lazar Gheorghe: comisionul va fi negociat cu instituțiile bancare;maxim 1% din 
sumă;un aparat POS va fi montat la casieria primăriei; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean 
Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hînțar Gavriluță, 
Derevlean Gavril, Sfîrnaciuc Dorel, Onufrei Ioan, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan 
Ilianan);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.3. 
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 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.919 din 18.01.2021 privind acordarea 
mandatului special reprezentantului comunei Marginea, județul Suceava, în Adunarea 
Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea 
Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene 
pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele 
Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Marginea, județul Suceava, Actul Adițional la 
Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC 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. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean 
Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hînțar Gavriluță, 
Derevlean Gavril, Sfîrnaciuc Dorel, Onufrei Ioan, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan 
Ilianan);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.4. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1262 din 22.01.2021 privind aprobarea 
Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru 
alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să 
semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele 
Asociației, în numele și pe seama comunei Marginea, Actele adiționale de modificare și 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul 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. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean 
Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hînțar Gavriluță, 
Derevlean Gavril, Sfîrnaciuc Dorel, Onufrei Ioan, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan 
Ilianan);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.5. 
 8.DIVERSE: 
 1.adresa nr.10.166 din 26.01.2021 a Ocolului Silvic Marginea –suma de 35,40 lei preț de 
referință masa lemnoasă pe picior în anul de producție 2021; 
 -Primar Lazar Gheorghe:este vorba despre valorificarea masei lemnoase de 25 mc care a 
rezultat din taierea și toaletarea arborilor aflați pe domeniul public/privat al comunei (răchită, 
salcie și tei);este vorba despre lemn de foc, slab calitativ;propune un preț de 50 lei/mc; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: a fost în teren; unii cetățeni au fost de acord ca arborii să fie 
tăiați, alții nu; se intenționa ca toate răchițile și sălciile scorburoase să fie tăiate pentru a fi 
plantate altele; unde nu s-a dorit acest lucru arborii au fost doar toaletați; 
 R:consiliul local este de acord cu propunerea domnului primar și stabilește prețul de 
valorificare la 50 lei/mc;  
 2.Sfîrnaciuc Violeta, administrator al SC EVR Construct SRL Marginea, cererea 
nr.641/14.01.2021 : solicită închirierea unei suprafețe de 30.000 mp în scopul efectuării unei 
stații de selectare și depozitare a materialelor provenite din demolări; 
 -consilier Gheliuc Vasile: profită de faptul că domnul Mihalescu Gavril –inginer urbanism 
este prezent și îl roagă să confirme dacă există sau nu teren de categoria celui solicitat, 
pentru a nu se deplasa comisia în teren degeaba; 
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 -viceprimar Hînțar Gavriluță: a fost împreună cu membrii Comisiei de specialitate în 
teren;suprafețele de teren care au fost identificate nu corespundeau în întregime solicitării, 
fiind prea aproape de locuințe;suprafața poate fi diminuată; 
 -inspector Mihalescu Gavril: sunt zone care aparțin domeniului privat al comunei și sunt 
întabulate: în spatele fabricii, la împletituri, în zona de Jos și care pot fi închiriate; 
 -consilier Vicol Marius: este vorba numai despre deșeurile provenite din demolări? 
 -consilier Derevlean Gavril: este vorba despre o stație de sortare și tocare a deșeurilor 
provenite din demolări: caramidă, betoane și material lemnos; 
 -consilier Grigorean Marcel: Comisia de specialitate împreună cu domnul viceprimar și 
domnul inginer urbanism au fost în teren; să nu mai încurcăm oamenii; 
 -consilier Hrițcan Iliana: îl întreabă pe domnul Mihalescu Gavril dacă este adevărat că în 
zona Șoarecu nu mai avem teren? 
 -inspector Mihalescu Gavril: în zona Șoarecu, comuna Marginea mai are în jur de 19 ha 
pășune; 
 -consilier Boicu Danuț: dorește ca la finalul ședinței să fie prezentat procesul-verbal al 
Comisiei de specialitate întocmit ca urmare a deplasării în teren; 
 R:Comisia de specialitate, împreună cu responsabilul cu urbanismul din cadrul primăriei, se 
vor deplasa în teren; 
 3.Macovei-Opriș Mihai, reprezentant legal al SC Rotmac Eco SRL Marginea, cererea 
nr.1260 din 22.01.2021: solicită închirierea/concesionarea unei parcele de cca 1,5-2 ha în 
Zona industrială pentru extinderea activității de colectare și selectare a deșeurilor; 
 -consilier Gheliuc Vasile: este aceeași situație; 
 R:Comisia de specialitate, împreună cu responsabilul cu urbanismul din cadrul primăriei, se 
vor deplasa în teren; 
 4.Lazăr Viorel, comuna Sucevița nr.4, cererea nr.1386 din 25.01.2021: solicită cumpărarea 
unei suprafețe de 100 mp teren în zona Piață, unde are un imobil; 
 5.Halip Lenuța, comuna Marginea nr.3080 A, cererea nr.1187 din 21.01.2021: solicită 
cumpărarea unei suprafețe de cca 2-3 ari în fața casei; 
 6.Sfințițchi Mihai, comuna Marginea nr.3080, cererea nr.1186 din 21.01.2021: solicită 
cumpărarea unei suprafețe de cca 1-2 ari în fața casei; 
 7.Grigorean Ancuța, comuna Marginea nr.3080 A, cererea nr.1266 din 22.01.2021: solicită 
cumpărarea prin încredințare directă a terenului pe care îl ocupă în spatele locuinței sale; 
 8.Grigorean Ionel, comuna Marginea nr.876 D-10, cererea nr.1265 din 22.01.2021: solicită 
cumpărarea prin încredințare directă a terenului pe care îl ocupă în spatele sediului societății 
pe care o deține; 
 9.Procopciuc Sandu, comuna Marginea nr.1831, cererea nr.87 din 04.01.2021: solicită 
cumpărarea/concesionarea a aproximativ 400 mp lângă terenul concesionat (contract 
nr.47/2000 –suprafața de 799 mp); 
 10.Moroșan Gheorghe, comuna Marginea nr.169, cererea nr.151 din 05.01.2021: solicită 
cumpărarea terenului din spatele casei pe care îl deține din anul 1989-1990 în suprafață de 
9,99 ari; 
 11.Mihalescu Costică, comuna Marginea nr.2974, cererea nr.1458 din 26.01.2021: solicită 
vânzarea terenului din spatele casei de cca 200-300 mp; 
 12.Onufrei Danuț, comuna Marginea, cererea nr.1457 din 26.01.2021: solicită cumpărarea 
unei bucăți de pământ pentru a-și construi o casă; 
 13.Moldovan Gheorghe, comuna Marginea nr.372, cererea nr.1456 din 26.01.2021: 
aprobarea unui pliaț de casă în zona Prund; 
 14.Roșca Mariana, Marginea, cererea nr.1453 din 26.01.2021: solicită un loc de casă, 
deoarece locuiește cu chirie în mun. Rădăuți; 
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 -primar Lazar Gheorghe, răspuns pentru toate cererile prezentate: la întocmirea proiectului 
de buget pentru anul 2021 vor fi prevăzute fondurile necesare pentru a se întocmi PUZ-uri în 
vederea identificării suprafețelor de teren care sunt ocupate abuziv, pentru intrarea în 
legalitate; este păcat să nu încasăm  bani la bugetul local pentru terenurile ocupate; 
 15.Leuștean Vasilică-Nicanor, preot Parohia Marginea III, cererea nr.809 din 
18.01.2021:solicită acordarea unui sprijin financiar în anul 2021; 
 -Primar Lazar Gheorghe: cererea va fi luată în calcul la întocmirea proiectului de buget 
pentru anul 2021; 
 16.Parohia «Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil» Marginea I, cererea nr.790 din 15.01.2021: 
solicită punerea în posesie cu suprafața de 8,6357 ha teren în zona Cornu Linii, conform SC 
nr.2476/2019 a Judecătoriei Rădăuți –Dosar nr.293/285/2019; 
 R: a fost inițiat proiectul de hotărâre nr.791 din 15.01.2021, iar în urma dezbaterilor 
acesta a fost respins în ședința ordinară a Consiliului local Marginea din data de 27.01.2021; 
 17.Biserica Penticostală Marginea, cererea nr.738 din 15.01.2021: solicită un sprijin 
financiar de 50.000 lei; 
 -Primar Lazar Gheorghe: cererea va fi luată în calcul la întocmirea proiectului de buget 
pentru anul 2021; 
 18.HD PROIECTIS SRL -Iași, cererea nr.13962 din 23.12.2020: solicită acordul Consiliului 
local Marginea pentru realizarea investiției Instalare traseu fibră optică aerian pe stâlpii SC 
DELGAZ GRID SA și Dezvoltare rețea FTTH Marginea, date tehnice: 48.438 m traseu aerian, 
95 m traseu subteran și 253 stâlpi proiectați; 
 R:Consiliul local Marginea nu agrează decât parțial soluția tehnică prezentată; nu este de 
acord cu montarea a 253 stâlpi, fiind permisă montarea unui număr limitat și doar în situații 
excepționale;la emiterea certificatului de urbanism va fi solicitat avizul ACET SA Suceava; 
 19.SC ACET SA Suceava, adresa nr.160 din 05.01.2021:solicită alocarea la Bugetul 
comunei pentru anul 2021 a sumei de 576.456,73 lei (121.321,00 Euro) reprezentând 
contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a investițiilor aferente UAT comuna Marginea; 
 20.Gheliuc Vasile, comuna Marginea nr.718, cererea nr.1116 din 20.01.2021: solicită un 
răspuns în scris cu privire la suprafața de 6000 mp teren în zona Podul lui Bacală; 
 R: se va comunica răspunsul solicitat. 
 21.Colectiv de cadre didactice de la GPP Marginea: solicită schimbarea doamnei consilier 
Hrițcan Iliana din CA al grădiniței, deoarece s-au iscat discuții contradictorii care au dus la 
perturbarea ședințelor CA și a activității unității de învățământ; 
 -doamna Hrițcan Iliana: face parte din CA al grădiniței împreună cu domnul consilier 
Nichitean Vasile-Dorel;la ședințele CA la capitolul diverse a adus în discuție neaprovizionarea 
din timp cu lemne de foc, motiv pentru care copiii au dormit în frig; acest subiect a 
deranjat;o altă problemă pe care a prezentat-o a fost limbajul agresiv folosit de o doamnă 
educatoare pentru a se adresa copiilor; 
 -Primar Lazar Gheorghe: doamna consilier a fost nominalizată și aleasă prin votul 
consiliului local, astfel că poate fi înlocuită numai printr-o hotărâre de consiliu; 
 22.Sfîrnaciuc Ilie, cetățean al comunei, asistă la ședință: adresa nr.523/c/331 din 
27.10.2004 a Prefecturii Județului Suceava, deversare ape din drum în curtea locuinței din 
comuna Marginea nr.3048; 
 -Primar Lazar Gheorghe: în ziua de 28.01.2021 se va deplasa împreună cu domnul ing. 
Mihalescu Gavril la domiciliul acestuia;  
 -Nichitean Dumitru, cetățean al comunei, asistă la ședință: consiliul local a luat o hotărâre 
înțeleaptă prin respingerea proiectului privind aprobarea trecerii în rezerva comisiei de fond 
funciar a unei suprafețe de teren din domeniul privat, deoarece un vot favorabil ar fi 
influențat decizia instanței; 
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 -Primar Lazar Gheorghe: prezintă lista cheltuielilor cu mașina de pompieri în anii 2017-
2020;în anul 2017 suma de 2342 lei -motorină, în anul 2018 suma de 882 lei -motorină, în 
anul 2019 suma de 683 lei-motorină , iar în anul 2020 zero; 
 -consilier Gheliuc Vasile: a propus achiziționarea unei noi mașini de pompieri, iar mulți 
consilieri nu au fost de acord; mașina casată a fost primită cu titlu gratuit și chiar dacă a 
generat cheltuieli prin faptul că a transportat apă și a participat la unele incendii, a fost 
folositoare;suma pe care primăria o va primi în urma casării, va acoperi probabil banii 
cheltuiți; 
 -consilier Vicol Marius: solicită să-i fie prezentată situația tolocilor;sunt cetățeni care au în 
chirie pășune și nu au animale; din cauza acestor impostori, adevărații crescători de animale 
nu pot închiria pășune; 
 -Primar Lazar Gheorghe: la începutul săptămânii am fost verificați de reprezentanții 
Direcției Agricole Suceava, care vor reveni la data de 01.02.2021; va emite o Dispoziție 
pentru constituirea unei comisii de verificare a tuturor contractelor de pășune; de asemenea, 
va iniția un proiect de hotărâre cu privire la situația suprafețelor de pajiști, în luna februarie 
2021 care va fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local; în acest sens, roagă consiliul să 
nominalizeze un reprezentant care să facă parte din comisia de verificare a pajiștilor, alături 
de personalul desemnat de primarul comunei;  
 -consilier Lungu Florin: îl propune pe domnul consilier Danuț Boicu; 
 -consilier Boicu Danuț: refuză, dar la rândul său îl propune pe domnul consilier Lungu 
Florin; consiliul local este de acord cu propunerea; domnul consilier Lungu Florin va face 
parte din comisia de verificare a suprafețelor de pajiști din domeniul privat al UAT comuna 
Marginea; 
 -consilier Vicol Marius, secretarul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
juridică şi de disciplină prezintă procesul-verbal întocmit ca urmare a deplasării în 
teren;1.cerere Biserica penticostală Marginea; comisia a identificat o suprafață de 1 ha teren 
lângă sediul bisericii; solicită consiliului local acordarea unui vot de principiu; 
 -Primar Lazar Gheorghe: votul de principiu trebuia dat la proiectul nr.2, iar solicitările celor 
două unități de cult erau astfel soluționate; 
 -consilier Gheliuc Vasile: solicită un vot de principiu din partea consiliului local cu privire la 
cerere;   
 -consilier Vicol Marius: 2.comisia a identificat o suprafața de teren pe care să fie depozitat 
materialul lemnos;3.în zona Băcilă a fost identificată o suprafață de teren pentru construirea 
de locuințe  la cererea persoanelor fără venituri (cazuri sociale); 
 -Primar Lazar Gheorghe: va trebui întocmită o documentație în acest sens de către o firmă 
specializată; 
 -consilier Boicu Danuț: suntem cu toții de acord cu scoaterea din zona inundabilă a 
terenului de la Bacală; dacă aprobăm investiția, consiliul local să-și asume responsabilitatea 
până la final și nu după ce se cheltuie banii pe documentație, o parte din consilieri să nu mai 
voteze; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: a fost în zona Bacală; s-a stabilit ca la aprobarea Bugetului pe 
anul 2021 să se aloce fondurile necesare pentru realizarea de gabioane și apărări de maluri; 
  Domnul consilier Derevlean Gavril, 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. 
 
 

Secretar general comună, 
 Adrian-Valentin ONCIUL 


