ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 31 MARTIE 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.69 din 22.03.2021.
Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că sunt prezenți 16 consilieri din cei
17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsește nemotivat domnul Grigorean Marcel; roagă colegii
să formuleze propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
La ședință participă: doamna Joltea Lenuța –director GPP Marginea, domnii Derevlean Ion și Onofrei
Gavril –locuitori ai comunei Marginea, doamna Mihalescu Carmelia –inspector achiziții publice și domnul
Mihalescu Gavril –inspector urbanism.
Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare.
Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4316 din 22.03.2021 privind alegerea președintelui de

ședință.

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
Avizul comisiei: domnul Gheliuc Vasile- Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi
de disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de
inițiator.
Domnul consilier Curea Iliuță îl propune ca președinte de ședință pentru luna martie 2021 pe domnul
consilier Nichitean Dumitru; nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=1(Nichitean
Dumitru).Hotărârea nr.13.
Domnul Nichitean Dumitru le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului Primar Lazar Gheorghe
pentru a prezenta ordinea de zi.
Domnul primar arată că dorește să facă următoarele modificări ale ordinii de zi:
1.să retragă de pe ordinea de zi următorul proiect:

1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4322 din 22.03.2021 privind aprobarea scoaterii la închiriere, prin
licitație publică, a unei suprafețe de 10.000 mp teren din domeniul privat al comunei Marginea categoria
«neproductiv» în zona «Fabrică» şi întocmirea documentaţiei în acest sens.
Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
2.să suplimenteze ordinea de zi cu următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4642 din 29.03.2021 privind transmiterea în folosință gratuită
către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) S.A. prin Direcția Regională de
Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a unei suprafețe de 140 mp de teren aflată în proprietatea publică a UAT
comuna Marginea, județul Suceava și identificată cadastral cu parte din CF 36814
Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
2.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4774 din 31.03.2021 privind aprobarea scoaterii la închiriere, prin
licitație publică, a unei suprafețe de 20.000 mp teren din domeniul privat al comunei Marginea, categoria
«neproductiv» în zona Olarean, parte din parcela cu număr cadastral 36724 din CF nr.36724 Marginea şi
întocmirea documentaţiei în acest sens
Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
Se supune la vot modificarea ordinii de zi.
Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0;
Abțineri=0.Suplimentarea ordinii de zi aprobată.
Domnul Primar Lazar Gheorge prezintă următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4316 din 22.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință.
Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină;
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2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 26 februarie
2021.
3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4319 din 22.03.2021 privind aprobarea scoaterii la închiriere a
suprafeței disponibile de 342,30 ha pajiște din domeniul privat al UAT comuna Marginea, județul Suceava.
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.
4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.3891 din 12.03.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate
și a documentației subsecvente pentru delegarea prin concesiune a Serviciului public de salubritate în
comuna Marginea, județul Suceava.
Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism.
5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4642 din 29.03.2021 privind transmiterea în folosință gratuită
către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) S.A. prin Direcția Regională de
Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a unei suprafețe de 140 mp de teren aflată în proprietatea publică a UAT
comuna Marginea, județul Suceava și identificată cadastral cu parte din CF 36814.
Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină;
6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4774 din 31.03.2021 privind aprobarea scoaterii la închiriere,
prin licitație publică, a unei suprafețe de 20.000 mp teren din domeniul privat al comunei Marginea,
categoria «neproductiv» în zona Olarean, parte din parcela cu număr cadastral 36724 din CF nr.36724
Marginea şi întocmirea documentaţiei în acest sens.
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=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0;
Abțineri=0.Ordine de zi aprobată.

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 31 martie 2021.
-domnul Vicol Marius: nu va participa nici la dezbateri și nici la votarea punctului nr.3 al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4319 din 22.03.2021 privind aprobarea scoaterii la închiriere a
suprafeței disponibile de 342,30 ha pajiște din domeniul privat al UAT comuna Marginea, județul Suceava.
Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 26
februarie 2021.
Se supune la vot procesul-verbal.
Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0;
Abțineri=0.proces-verbal aprobat.
Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4319 din 22.03.2021 privind aprobarea scoaterii la

închiriere a suprafeței disponibile de 342,30 ha pajiște din domeniul privat al UAT comuna Marginea,
județul Suceava.

Avize comisie:
1.domnul Gheliuc Vasile: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină
aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator;
2.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:care este suprafața de pășune existentă;nu există la ora actuală încheiate acte
adiționale la vechile contracte?
-Primar Lazar Gheorghe: suprafața totală de pajiște este de 440 ha, iar cea disponibilă la ora actuală
este de 390 ha; chiar dacă au fost încheiate acte adiționale, acestea vor reziliate de comun acord,
deoarece nu a existat o hotărâre de consiliu local; am fost verificați de reprezentanții Direcției Agricole
Suceava, care au insistat cu privire la necesitatea adoptării unei astfel de hotărâri;
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2.consilier Curea Iliuță: în suprafața propusă pentru închiriere se regăsesc contracte prelungite?
-Primar Lazar Gheorghe: chiar dacă există acte adiționale, durata unui contract de închiriere nu poate
depăși un termen maxim de 10 ani, fără a fi din nou adoptată o hotărâre în acest sens;
-Onciul Adrian-Valentin: ultima hotărâre de scoatere la închiriere a suprafețelor de pajiști a fost
adoptată în anii 2014-2015 și sunt încheiate contracte de închiriere care sunt valabile până în anii 20242025;actele adiționale la contractele expirate au fost încheiate fără hotărâre de consiliu; în proiectul de
hotărâre este specificată întrega procedură de participare la licitație;
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru= 15 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana,
Hînțar
Gavriluță,
Nichitean Dumitru);Împotrivă=0;
Abțineri=0;Împotrivă=0;1 consilier local (Vicol Marius) nu participă la vot. Hotărârea nr.14.
Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.3891 din 12.03.2021 privind aprobarea Studiului de

oportunitate și a documentației subsecvente pentru delegarea prin concesiune a Serviciului public de
salubritate 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 Lungu Florin: în anul 2020, Serviciul Public de Salubritate Marginea a în registrat o pierdere
de 400 mii lei; în viziunea sa, unele din motivele pentru care am mers în pierdere ar fi: 1.nu toate
societățile care sunt înregistrare in comună au încheiate contracte de salubrizare; 2.sunt societăți care au
încheiat contract desalubritate pentru o cantitate minimă de 1 mc de deșeuri, iar altele au contracte pentru
½ mc deșeuri;
-Primar Lazar Gheorghe: la autorizarea societății, aceasta trebuie să aibă un contract încheiat cu o
firmă care sa ridice resturile menajere;
2.consilier Sfîrnaciuc Dorel: dacă noi vom închiria autogunoierile, cine o să asigure mentenanța?
-Primar Lazar Gheorge: societatea care îi va prelua, va asigura și mentenanța;
3.consilier Vicol Marius:cu personalul pe care il are primăria, ce o să se întâmple cu el?cine le va plăti
salariile? prețul către pe care îl va plăti populația va rămâne la fel?
-Primar Lazar Gheorghe: personalul va fi preluat pe bază de protocol de firma prestatoare de servicii;
prețul este stabilit de consiliul local; odată ce predăm serviciul, venitul care va proveni din încasări va
trebui să acopere cheltuielile;
-inspector Mihalescu Carmelia: în caietul de sarcini există prevederi clare privind preluarea personalului;
4.consilier Onufrei Ioan: proiectul este foarte voluminos, nu știe cine l-a citit; preluarea acestui serviciu
de o firmă privată este un mare beneficiu pentru comună;primăria ar trebui sa înființeze o societate
comercială;cine ridică deșeurilor voluminoase?de ce sunt doar 2500 gospodării?câte utilaje există?cum s-a
stabilit redevența de 2%?
-Primar Lazar Gheorghe: deșeurile solide vor fi ridicate de societatea câștigătoare în limita maximă de
45 tone; până acum nu au fost ridicate de loc;sunt numai 2500 de locuințe, deoarece multe nu sunt
locuite; avem două autogunoiere;
5.consilier Curea Iliuță: sunt firme care au sediul social acasă și nu au angajați; se încheie contracte
doar cu cele care produc gunoi menajer; caietul de sarcini se adresează tuturor cetățenilor; să fie foarte
bine stabillite clauzele;să nu împovărăm locuitorii;
6.consilier Martinescu Mircea: tarifele se pot modifica?
-Primar Lazar Gheorghe: pentru o perioadă de 5 ani tarifele nu vor fi modificate, sau cel puțin până la
venirea operatorului unic;
-consilier Sfirnaciuc Dorel: dacă o societate ar fi declarată câștigătoare și după 3 luni va constata că nui convine prețul pe care l-a stabilit consiliul local, ce se va întâmpla?
-inspector Mihalescu Carmelia: conform legislației în vigoare, este atributul consiliului local de a stabili
tarifele; firma va veni cu un calcul efectuat la tarifele deja existente;
7.consilier Boicu Danuț: a observat la proiectul supus dezbaterii că unii consilieri caută să vadă care
sunt pierderile cauzate de serviciul de salubritate;cheltuielile au fost mari, iar veniturile puține; să fim
responsabili la întocmirea bugetului pe anul 2021; economia este susținută de firmele care își desfășoară
activitatea în comună; sunt firme care nu produc deșeuri; să susținem mediul de afaceri și firmele
existente;
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre.
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Voturi pentru= 16 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0;
Abțineri=0; Hotărârea nr.15.
Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4642 din 29.03.2021 privind transmiterea în folosință

gratuită către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) S.A. prin Direcția
Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a unei suprafețe de 140 mp de teren aflată în proprietatea
publică a UAT comuna Marginea, județul Suceava și identificată cadastral cu parte din CF 36814 .

Avizul comisiei:
-domnul Gheliuc Vasile: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină
aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator.
DISCUȚII:
1.consilier Boicu Danuț: salută proiectul inițiat de domnul primar;
2.consilier Hrițcan Iliana: discuțiile mai vechi s-au purtat cu privire la înființarea a două sensuri giratorii;
acum se supune aprobării doar unul;
-Primar Lazar Gheorghe: CNAIR SA a analizat soluțiile pentru înființarea a două sensuri giratorii; ca
urmare a analizării traficului, în anul 2021 se va acorda finanțare doar pentru pentru cel propus prin
prezentul proiect; noi vom pune la dispoziție suprafața de teren și vom avea obligativitatea de a muta un
stâlp de electricitate;
3.consilier Nichitean Dumitru: ar fi bine să spunem locuitorilor că pentru sensul giratoriu spre Horodnic
de Sus nu ne încadrăm cu suprafața de teren, fiind necesare expropieri;
4.consilier Curea Iliuță: salută ideea înființării unui sens giratoriu; ca și conducător auto este de părere
că nu trebuie să renunțăm total la construirea unui sens giratoriu în intersecția spre Horodnic;
5.consilier Sfîrnaciuc Dorel: să salutăm și vechea conducere, deoarece în mandatul trecut a fost
demarată procedura de înființare a sensului giratoriu;
6.consilier Gheliuc Vasile: în momentul în care va străbate sensul giratoriu cu mașina sau pe jos, va
saluta și el inițiativa;
7.consilier Onufrei Ioan: este un proiect foarte bun,
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru= 16 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0;
Abțineri=0; Hotărârea nr.16.
Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4774 din 31.03.2021 privind aprobarea scoaterii la

închiriere, prin licitație publică, a unei suprafețe de 20.000 mp teren din domeniul privat al comunei
Marginea, categoria «neproductiv» în zona Olarean, parte din parcela cu număr cadastral 36724 din CF
nr.36724 Marginea şi întocmirea documentaţiei în acest sens.

Avizul comisiei:
-domnul Gheliuc Vasile: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină
aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator.
DISCUȚII:
1.consilier Lungu Florin: să avem grijă la destinația închirierii;
-Prima Lazar Gheorghe: va fi întocmit un caiet de sarcini și un raport de evaluare,care va fi prezentat
spre aprobarea consiliului local;
2.consilier Boicu Danuț: se știe foarte bine că atunci când se demolează construcțiile din comună nu
este unde să se depoziteze molozul;
-viceprimar Hînțar Gavriluță: este un proiect binevenit; propune să fie aprobat în forma prezentată de
inițiator;
3.consilier Hrițcan Iliana: observă că o parte a parcelei este situată pe marginea pârâului Sucevița; nu o
să fie probleme?
-Primar Lazar Gheorghe: nu o să se emită autorizație de construire; marea parte a suprafeței va fi
folosită pentru depozitare;
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru= 16 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0;
Abțineri=0; Hotărârea nr.17.
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Revenire la Punctul nr.3:
Domnul consilier Nichitean Dumitru, președintele de ședință, precizează că la dezbaterea proiectului
conform ordinii de zi nu au fost formulate propuneri privind stabilirea componenței comisiilor de licitație și
de soluționare a contestațiilor; în acest sens, redeschide dezbaterile pe marginea proiectului de hotărâre și
roagă consiliul local să facă propuneri;
-primar Lazar Gheorghe: a propus ca din comisii să facă parte doi consilieri;
1.consilier Curea Iliuță: precizează că dorește să formuleze un amendament prin care din fiecare
comisie să facă parte trei reprezentanți ai consiliului local în loc de doi;
Se supune la vot următorul amendament: «Sunteți de acord ca din Comisia de licitație în vederea

atribuirii contractelor de închiriere, respectiv din Comisia de soluționare a contestațiilor, cu respectarea
prevederilor legale privind incompatibilitățile să facă parte trei reprezentanți ai consiliului local?»
Voturi pentru= 15 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin,
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0;
Abțineri=0; 1 consilier nu participă la vot (Vicol Marius); Amendament aprobat.
Cu toate că este vorba despre persoane, consiliul local stabilește ca modalitate de vot «votul deschis».
În continuare, se fac următoarele propuneri:

-pentru Comisia de licitație în vederea atribuirii contractelor de închiriere:

-1.consilier Boicu Danuț îl propune pe domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel;
Voturi pentru= 14 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu
Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean VasileDorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0; Abțineri=1(Sfîrnaciuc Dorel);1
consilier nu participă la vot (Vicol Marius);
-2.consilier Hrițcan Iliana îl propune pe domnul consilier Nichitean Vasile-Dorel;
Voturi pentru= 14 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin,
Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0; Abțineri=1(Nichitean Vasile-Dorel); 1
consilier nu participă la vot (Vicol Marius);
-3.consilier Sfîrnaciuc Dorel îl propune pe domnul consilier Gheliuc Vasile;
Voturi pentru= 14 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hrițcan Iliana,
Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0; Abțineri=1(Gheliuc Vasile);1 consilier nu participă la vot
(Vicol Marius);

-pentru Comisia de soluționare a contestațiilor:

-1.consilier Lungu Florin îl propune pe domnul consilier Grigorean Constantin;
Voturi pentru= 14 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan,
Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana,
Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0; Abțineri=1(Grigorean Constantin);1 consilier nu
participă la vot (Vicol Marius);
-2.consilier Gheliuc Vasile îl propune pe domnul consilier Derevlean Gavril;
Voturi pentru= 14 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hrițcan Iliana,
Hînțar Gavriluță, Nichitean Dumitru);Împotrivă=0; Abțineri=1(Derevlean Gavril); 1 consilier nu participă la
vot (Vicol Marius);
-3.consilier Lungu Florin îl propune pe domnul consilier Hanțari Gheorghiță;
Voturi pentru= 14 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Boicu
Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță,
Nichitean Dumitru);Împotrivă=0; Abțineri=1(Hanțari Gheorghiță);1 consilier nu participă la vot (Vicol
Marius);
Domnul consilier Boicu Danuț părăsește sala de ședinte.
7.DIVERSE:
1.DSV Suceava, adresa nr.4572 din 19.03.2021: informare privind obligația de a înființa servicii
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;
-consilier Hrițcan Iliana: să încercăm să sterilizăm câinii fără stăpân;
-consilier Vicol Marius: trebuie luate măsuri, deoarece câinii fără stăpân sunt un real pericol;
-consilier Gheliuc Vasile: a observat că în extrasul de carte financiară anexat la sensul giratoriu apare
înscrisă la sarcini acțiunea în instanță a unui cetățean;
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-Onciul Adrian-Valentin: parcela funciară are o suprafață totală de 4491 mp, iar notarea unei acțiuni nu
înseamnă că nu mai suntem proprietari;nu este notat niciun interdict;
-consilier Onufrei Ioan: dorește să pună mai multe întrebări: s-a discutat despre votul de principiu, dar
există așa ceva? pe domeniul public sau privat se pot executa lucrări de investiții fără hotărârea consiliului
local? lucrările de grădiniță sunt conforme? geamurile de la căminul cultural sunt conforme? are loc la
nivelul primăriei o activitate de audit intern? Apele Române au început să întabuleze albiile; să avem mare
grijă la terenurile pe care le solicită;
-Primar Lazar Gheorghe: lucrări de investiții fără hotărârea consiliului nu se pot efectua; sunt persoane
care pot executa lucrări de voluntariat;împreună cu domnul insp. Mihalescu Gavril au verificat
documentația depusă de Apele Române; lucrările de la grădiniță au fost recepționate de către o
comisie;căminul cultural a fost predat CNI; a fost demarată o lucrare de verificare, care însă nu poate fi
numită audit intern ci doar o inventariere a patrimoniului comunei;
-consilier Hrițcan Iliana:cu toate că a fost efectuată o recepție la grădiniță a fost schimbată centrala
termică;
-consilier Lungu Florin: a observat și el că geamurile termopan de la căminul cultural nu sunt de
calitate;
-consilier Curea Iliuță: are dreptul legal primăria să intervină în timpul lucrărilor efectuate de CNI?
-Primar Lazar Gheorghe: nu putem interveni, dar ca beneficiar final putem efectua vizite în teren;
-consilier Vicol Marius:propune ca în comisiile de recepție să fie numite numai persoane competente;
-consilier Onufrei Ioan: prezintă un raport cheltuieli/beneficii cu privire la exploatarea pădurii comunale
Sucevița în anul 2020;
-Primar Lazar Gheorghe: o parte dintre consilieri au solicitat o ofertă de la Ocolul Silvic Privat
«Bucovina» C-lung Moldovenesc, care ne-a fost comunicată pe adresa primăriei; prin comparație, prețul
pe care îl plătim OS Marginea este mai mic;
-consilier Nichitean Dumitru: dacă unii consilieri solicită trecerea la un ocol silvic privat, aceștia pot să
inițieze un proiect de hotărâre pe care să-l prezinte consiliului local;
-viceprimar Hînțar Gavriluță: a fost de mai multe ori la căminul cultural; în proiect sunt prevăzute
geamuri de aluminiu; a intervenit împreună cu domnul primar să fie schimbată gresia și să fie montat
granit pe scări;
-consilier Curea Iliuță: într-un an din exploatarea pădurii se pot obține beneficii mari, dar depinde de
volumul și calitatea masei lemnoase;
-consilier Gheliuc Vasile: consideră că oricând un ocol silvic privat este mai eficient decât unul de stat;la
căminul cultural să nu uităm că avem partea noastră de cofinanțare;la Școala Nr.2 Marginea nu este
cancelarie pentru profesori;
-consilier Nichitean Dumitru: comuna Horodnic a stabilit de câțiva ani trecerea la un ocol silvic privat;
-doamna Joltea Lenuța –director la GPP Marginea, prezintă un memoriu cu privire la situația existentă
la instituția pe care o conduce;
Domnul consilier Nichitean Dumitru, 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,
Dumitru NICHITEAN

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
Adrian-Valentin ONCIUL
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