
1 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 20 mai 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.131 din 12.05.2021. 
 Domnul Lazar Gheorghe, primarul comunei, le mulțumeste consilierilor locali pentru prezență și îi dă 
cuvântul domnului consilier Magopăț Gheorghe. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că la ședință sunt prezenți toți cei 
17 consilieri convocați, iar ședința este legal constituită; roagă colegii să formuleze propuneri pentru 
alegerea președintelui de ședință. 
 La ședință participă: domnul Joltea Vasilică –Șef birou financiar contabil și domnii Halip Orest, Gigolea 
Beniamin și Lazăr Constantin –locuitori ai comunei Marginea. 
 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 Derevlean Gavril îl propune ca președinte de ședință pentru luna mai 2021 pe domnul 
consilier Grigorean Marcel;  
 Consilier Grigorean Marcel: nu dorește să fie ales președinte, deoarece a lipsit la ședințele trecute; 
 Domnul consilier Boicu Danuț îl propune ca președinte pe domnul consilier Onufrei Ioan. 
 Se supune la vot propunerea. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=1(Onufrei Ioan).Hotărârea nr.21 
 Domnul Onufrei Ioan le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului Primar Lazar Gheorghe pentru a 
prezenta ordinea de zi. 
 Domnul Primar Lazar Gheorge prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6684 din 12.05.2021 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 31.03.2021. 
 3.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară din data de 
16.04.2021. 

4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6765 din 12.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii ”Înființare cale de acces (podeț) peste pârâul Havriș zona 
Sfîrnaciuc din 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.6768 din 12.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii ”Lucrări de excavare, nivelare, terasare și taluzare în zonele 
limitrofe cursurilor de apă din comuna Marginea, județul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6771 din 12.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare depozit de materiale pentru primărie, zona Blasciuc, 
comuna Marginea, județul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
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 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6774 din 12.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare apărări de maluri în zona amonte pod Moară Bacală și 
în zona aval Punte Cimitir, mal drept pârâu Sucevița în comuna Marginea, județul Suceava”. 

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

8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6754 din 12.05.2021 privind rectificarea Bugetului local al 
comunei Marginea pe anul 2021. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 9.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6657 din 12.05.2021 privind aprobarea prețului de referință 
pentru masa lemnoasă din afara fondului forestier național, proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partida nr.9057/APV nr.2100008701010, volum brut de 7,35 mc. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 10.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6760 din 12.05.2021 privind acordarea mandatului special 
Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să  declanșeze procedura  de selecție a membrilor 
Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 11.Diverse. 
  Se supune la vot ordinea de zi. 

Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Onufrei Ioan);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 20 mai 2021. 
 Nu este cazul 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 31 
martie 2021. 
 Domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel propune ca procesul-verbal să fie aprobat fără a fi citit, deoarece se 
regăsește la mapă. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru,Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Gheliuc Vasile, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Onufrei Ioan);Împotrivă=0; Abțineri=0.proces-verbal aprobat. 

Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară din data 
de 16 aprilie 2021. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru,Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Gheliuc Vasile, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Onufrei Ioan);Împotrivă=0; Abțineri=0.proces-verbal aprobat. 

Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6765 din 12.05.2021 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Înființare cale de acces (podeț) peste pârâul Havriș zona 
Sfîrnaciuc din comuna Marginea, județul Suceava”. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism acordă aviz negativ. 
 DISCUȚII: 

1.consilier Magopăț Gheorghe: acest proiect și următoarele sunt strâns legate de rectificarea bugetului; 
2.consilier Vicol Marius: din ce cauză avizul comisiei a fost negativ? 
-consilier Onufrei Ioan: la ședința pe comisii votul a fost de 3 la 3;avizul este consultativ, dar există; 
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3.consilier Boicu Danuț: nu face parte din comisia de buget finanțe;insă nu crede că domnul primar 
încearcă să dezvolte comuna fără a fi solicitări în acest sens, iar faptul că se dorește construirea unui pod 
peste un pârâu este bine venit;va vota proiectul; 

4.consilier Curea Iliuță: a fost prezent la ședința pe comisii;a avizat favorabil proiectul, deoarece îl 
consideră necesar; 

5.consilier Grigorean Marcel: dacă avizul comisiei nu este favorabil, consiliul local poate vota proiectul? 
-președinte Onufrei Ioan: avizul comisiei are caracter consultativ; 
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru,Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 

Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Gheliuc Vasile, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Onufrei Ioan);Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.22 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6768 din 12.05.2021 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Lucrări de excavare, nivelare, terasare și taluzare în 
zonele limitrofe cursurilor de apă din comuna Marginea, județul Suceava”. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism acordă aviz negativ. 
 DISCUȚII: 

1.consilier Magopăț Gheorghe: de când este consilier local, a observat că la un interval de aproximativ 
2 ani se realizează apărări de maluri, fiind alocate în acest sens mari sume de bani;consideră că mai bine 
am aloca aceste sume pentru modernizarea drumurilor comunale; 

2.consilier Curea Iliuță: amenajarea malurilor pârăului Sucevița și înlăturarea gunoaielor de pe prund 
sunt acțiuni foarte bine venite; 

3.consilier Sfîrnaciuc Dorel:firma care va câștiga, va asigura mentenaața sau garanția lucrării? 
-primar Lazar Gheorghe: în niciun caz firma câștigătoare nu va asigura mentenanța sau garanția, 

deoarece este de datoria noastră să păstrăm curățenia; 
4.consilier Gheliuc Vasile: de mulți ani, primăvara, consiliul local face curățenie pe prunduri; toți 

cetățenii trebuie să fie conștienți că este necesar să păstrăm curațenia; 
5.consilier Martinescu Mircea: doar cei care locuiesc lângă apă ca și el cunosc senzația de frică care se 

instalează atunci când vine apa mare și amenință să ia totul în cale;  
6.consilier Nichitean Dumitru: este de acord de necesitatea executării curățeniei pe prund; taluzarea va 

ține doar până la prima viitură;suma alocată i se pare prea mare;nu va vota acest proiect și nici 
rectificarea bugetară, deoarece dorește ca rezerva bugetară să fie utilizată doar pentru modernizarea 
drumurilor; 

7.consilier Lungu Florin: dacă nu vom încheia un contract de mentenanță cu o firmă, curățenia nu va 
ține foarte mult; este posibil să fim amendați de Garda de mediu, iarr amenzile cumulate să ajungă chiar 
la suma propusă astăzi; 

8.consilier Vicol Marius: suma este alocată pentru a se face curățenie pe prund; 
9.consilier Derevlean Gavril: în fiecare an au fost prevăzute sume pentru curațenie pe prunduri; 
10.consilier Boicu Danuț: avem pe ordinea de zi și rectificarea bugetului; sunt prevăzute sumele 

necesare pentru betonarea drumurilor, iar cetățenii să fie siguri că nu se utilizează fondurile alocate în alte 
scopuri; 

11.consilier Hrițcan Iliana: excedentul poate fi utilizat pentru lucrări de excavare și taluzare? anul trecut 
acesta a fost utilizat doar pentru modernizare drumuri comunale; 

-viceprimar Hînțar Gavriluță: noi nu facem lucrările pe albia pârâului Sucevița ci pe malurile acestuia; 
avem termen pentru a termina curățenia; 

-primar Lazar Gheorghe: durerea mare este se cheltuiesc mulți bani, dar în ultimii ani a fost cheltuită 
apropximativ aceeași sumă; 

-consilier Curea Iliuță: curățenie pe prund nu s-a efectuat niciodată așa cum ar fi trebuit; 
-consilier Lungu Florin: în anii trecuți nu a văzut niciun utilaj pe prund; 
-primar Lazar Gheorghe: se vor monta camere de supraveghere conectate la internet; 
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi pentru=13 (Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu 

Danuț, Derevlean Gavril, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan 
Iliana, Hînțar Gavriluță, Onufrei Ioan);Împotrivă=1(Magopăț Gheorghe); Abțineri=3(Sfîrnaciuc Dorel, 
Nichitean Dumitru, Lungu Florin). Hotărârea nr.23 
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 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6771 din 12.05.2021 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare depozit de materiale pentru primărie, zona 
Blasciuc, comuna Marginea, județul Suceava”. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism acordă aviz negativ. 
 DISCUȚII: 

1.consilier Curea Iliuță: vede construirea unui depozit ca fiind benefică; nu există spații de depozitare a 
lemnului de foc pentru școli și grădinițe; va fi utilizat și pentru depozitarea lemnului debitat pentru situații 
de urgență; 

2.consilier Gheliuc Vasile: face parte de 8 ani din comisia de urbanism; cu mare greutate au fost 
identificate câteva bucăți de teren, deoarece aproape tot pământul a fost înstrăinat; este de acord să se 
construiască un astfel de depozit, care va avea o utilitate multiplă; 

3.consilier Nichitean Vasile-Dorel: nu este cam mare suma alocată? se va realiza și o construcție? 
-primar Lazar Gheorghe: în proiect este prevăzută doar construcția gardului; 
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean 

Marcel, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol 
Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Onufrei Ioan);Împotrivă=2(Magopăț Gheorghe, Nichitean Vasile-
Dorel); Abțineri=2(Nichitean Dumitru, Lungu Florin). Hotărârea nr.24 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6774 din 12.05.2021 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare apărări de maluri în zona amonte pod Moară 
Bacală și în zona aval Punte Cimitir, mal drept pârâu Sucevița în comuna Marginea, județul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism acordă aviz negativ. 
 DISCUȚII: 

1.consilier Lungu Florin: cei care au măsurat greșit să plătească; propune ca banii alocați în sumă de 
460.000 lei să fie folosiți pentru achiziționarea a două centrale termice pe peleți, una pentru Liceul 
tehnologic și una pentru primărie, deoarece consumul de motorină este foarte ridicat; 

2.consilier Boicu Danuț: nu îi vine foarte ușor să voteze acest proiect, dar îl va vota pentru a se 
continua tronsonul de gabioane construit cu bani de la guvern; 

3.consilier Martinescu Mircea: se va realiza o cale de acces spre locul de joacă și spre cimitir; 
4.consilier Vicol Marius: este nemulțumit de avizul nefavorabil acordat de comisie; toți consilierii 

responsabili să voteze lucrurile benefice pentru comună; 
5.consilier Curea Iliuță: s-au realizat apărări de maluri, a fost o lucrare bună care trebuie continuată; 
6.consilier Nichitean Dumitru: Apele Române au realizat un proiect cu privire la realizarea de apărări de 

maluri pe pârâul Sucevița din Marginea și până la Rădăuți; suma din fondul de rezervă să fie utilizată doar 
pentru modernizare drumuri; 

7.consilier Nichitean Vasile-Dorel: nu putem obține fonduri guvernamentale? 
-viceprimar Hînțar Gavriluță: dacă vom face atât gabioanele cât și drumul nu este bine?le realizăm 

pentru comuna noastră; 
8.consilier Drevlean Gavril: în mandatul domnului Nichitean Dumitru au fost executate lucrări de apărări 

de maluri în zona La Maici; 
9.consilier Gheliuc Vasile: a fost pe teren în luna ianuarie; a constatat că lucrarea a fost întreruptă, 

deoarece au fost cheltuite sumele alocate; 
10.consilier Sfîrnaciuc Dorel: comisia de urbanism ar fi trebuit să cunoască situația din teren; este de 

acord cu construirea de gabioane; 
11.consilier Grigorean Marcel: este președintele comisiei de urbanism; este de acord cu proiectele 

supuse aprobării; este mulțumit de modul în care se lucrează; 
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi pentru=12 (Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu 

Danuț, Derevlean Gavril, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hînțar 
Gavriluță, Onufrei Ioan);Împotrivă=1(Magopăț Gheorghe) Abțineri=4(Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, 
Lungu Florin, Hrițcan Iliana). Hotărârea nr.25 

Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6754 din 12.05.2021 privind rectificarea Bugetului 
local al comunei Marginea pe anul 2021. 
 Avizul comisiei:  
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 -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism acordă aviz negativ. 
 DISCUȚII: 

1.consilier Lungu Florin: dorește să formuleze un amendament prin care suma de 460.000 lei alocată 
construirii de gabioane să fie folosită pentru achiziționarea a două centrale termice pe peleți, una pentru 
Liceul tehnologic și una pentru primărie, iar diferența să fie utilizată la modernizarea drumurilor; 

2.consilier Magopăț Gheorghe: este a treia oară când înceracă să formuleze un amendament prin care 
să se aloce sumele necesare pentru modernizarea drumurilor Floaca și la Manole, dar nu reușește; 

3.consilier Martinescu Mircea: este consilier de 6 luni, dar observă că cei care au avut funcția de primar 
și viceprimar în mandatul trecut nu îl sprijină deloc pe actualul primar; 

-viceprimar Hînțar Gavriluță: drumul la Floaca încă nu este întabulat, acum se măsoară de către o 
persoană autorizată; 

4.consilier Gheliuc Vasile: atunci când votezi un buget, trebuie să fi de acord în continuare cu 
rectificările propuse de a lungul anului; 

-președinte Onufrei Ioan: recomandă tuturor să citească regulamentul aprobat; la punctul «Diverse» se 
pot purta orice alte discuții; 

5.consilier Boicu Danuț: să se accelereze procedura de achiziții publice; 
-primar Lazar Gheorghe: la ora actuală, cu tot cu fondul de rezervă, este disponibilă suma de 70 mld lei 

vechi, care poate fi utilizată pentru modernizare drumuri; 
-consilier Lungu Florin: nu este împotriva construirii de gabioane; 
6.consilier Sfîrnaciuc Dorel: este de acord cu construirea de gabioane, dar pentru întreaga comună; 
Se supune la vot următorul amendament propus de domnul consilier Lungu Florin: «Sunteți de acord ca 

suma de 460.000 lei alocată construirii de gabioane să fie utizată pentru achiziționarea a două centrale 
termice pe peleți una pentru Liceul tehlogic Marginea și cealaltă pentru primărie, iar diferența să fie 
redistribuită la capitolul modernizare drumuri comunale?» 

Voturi pentru=6;Împotrivă=1;Abțineri=10. Amendament respins. 
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi pentru=12 (Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu 

Danuț, Derevlean Gavril, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Onufrei Ioan);Împotrivă=3(Magopăț Gheorghe, Nichitean Vasile-Dorel, Lungu Florin); 
Abțineri=2(Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru). Hotărârea nr.26 
 Punctul nr.9: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6657 din 12.05.2021 privind aprobarea prețului de 
referință pentru masa lemnoasă din afara fondului forestier național, proprietate publică a UAT comuna 
Marginea, județul Suceava pentru partida nr.9057/APV nr.2100008701010, volum brut de 7,35 mc. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism acordă aviz pozitiv. 

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru,Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 

Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Gheliuc Vasile, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Onufrei Ioan);Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.27 
 Punctul nr.10: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6760 din 12.05.2021 privind acordarea mandatului 
special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să  declanșeze procedura  de selecție a 
membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare 
 Avizul comisiei:  
 -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism acordă aviz pozitiv. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Lungu Florin: care este cotizația anuală pe care o achităm? 
 -primar Lazar Gheorghe: cotizația anuală este de în valoare de 16.000 lei; 

-președinte Onufrei Ioan: a votat toate proiectele, iar acum așteaptă rezultatele. 
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru,Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 

Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Gheliuc Vasile, 
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Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Onufrei Ioan);Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.28 
 Punctul nr.11: DIVERSE 

1.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.2979/10/3 din 19.03.2021 –verificarea HCL de la 
nr.1 la nr.5/2021 –nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 

2. Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.5644/10/3 din 13.04.2021 –verificarea HCL de la 
nr.6 la nr.12/2021- nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 

3.un grup de cetățeni din zona Olărean-Prund, petiție înregistrată cu nr.5763 din 20.04.2021 –
nemulțumire față de intenția de a amplasa o stație de concasare deșeuri materiale construcții; 

1.domnul LAZAR Constantin, petent, este de acord cu amplasarea unei stații de concasare, dar cu 
păstrarea distanței de 1000 m; curățenia pe prund a fost foarte bine realizată; 

2.domnul Gigolea Beniamin, petent, un copil al său are casa în zonă; din anul 2010 de când este în 
zonă se aruncă gunoaie în zonă, inclusiv animale moarte; 

3.domnul Halip Orest, petent, propune să fie menținută pe prund curățenia care este acum; 
4.consilier Lungu Florin: să căutăm o alternativă la amplasarea stației de concasare; 
5.consilier Gheliuc Vasile: toți cei care locuiesc în zonă trebuie să aibă grijă de curățenie; 
6.consilier Boicu Danuț: se bucură că astăzi au asistat la ședință oameni gospodari din comună; nu 

dorește să-i deranjăm; nu este posibil ca în ziua de astăzi să existe locuințe fără a fi racordate la energie 
electrică; 

7.consilier Nichitean Dumitru: să găsim o soluție de compromis în zona industrială și să împăcăm pe 
toată lumea; 

8.consilier Derevlean Gavril: este de acord cu cele afirmate de domnul consilier Nichitean Dumitru; să 
identificăm o parcelă în acest sens; 

9.consilier Hrițcan Iliana: dacă se respectă normele legale să se monteze stația de concasare; 
10.consilier Curea Iliuță: personalul din cadrul primăriei trebuie să cunoască legislația; 

 Domnul consilier Onufrei Ioan, 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, 
        Ioan ONUFREI                                                    Adrian-Valentin ONCIUL 


