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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 14 IULIE 2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Marginea, 

judeţul Suceava 
 

 Consiliul local al comunei Marginea a fost convocat în şedinţă extraordinară prin Dispoziţia 
primarului comunei Marginea nr.185 din 08.07.2021. 
 Domnul Lazar Gheorghe, primarul comunei, le mulțumește consilierilor locali că au onorat cu toții 
invitația de a participa la ședință; dă cuvântul domnului consilier Magopăț Gheorghe. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că 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: domnii Joltea Vasilică- Șef birou financiar-contabil și Mihalescu  Gavril –
inspector urbanism. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 Punctul nr.1: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9187 din 07.07.2021 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 consilier Sfîrnaciuc Dorel îl propune ca președinte de ședință pentru luna iulie 2021 pe 
domnul consilier Martinescu Mircea; nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, 
Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=1(Martinescu Mircea).Hotărârea nr.36. 
 Domnul Martinescu Mircea le mulțumește colegilor pentru încredarea acordată; 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.9187 din 07.07.2021 privind alegerea președintelui de 
ședință. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
 2.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9247 din 08.07.2021 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice - etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii ”Construire magazie la Grădinița cu program prelungit, comuna Marginea, 
județul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9244 din 08.07.2021 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice etapa Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 
obiectivul de investiţii “Amenajare parc – zona de agrement, in Comuna Marginea, judetul 
Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9194 din 07.07.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul 
local al Comunei Marginea a cheltuielilor neeligibile actualizate la nivelul anului 2021, pentru 
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realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea 
aşezământului cultural din comuna Marginea, judeţul 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.9169 din 07.07.2021 privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partida nr.5883 Hașca. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9020 din 05.07.2021 privind atestarea apartenenței la 
domeniul public al UAT comuna Marginea, județul Suceava unor suprafețe de teren.  

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 

7.Proiect de hotărâre înregistrat cu 9199 din 07.07.2021 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. 
 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, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, 
Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Martinescu Mircea);Împotrivă=0; Abțineri=0. Ordine de zi aprobată. 
 Onciul Adrian-Valentin, secretar general al comunei, se adresează doamnei și 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 
extraordinare din data de 14 iulie 2021. 
 -Nu este cazul. 
 Punctul nr.2: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9247 din 08.07.2021 privind aprobarea documentației tehnico-
economice - etapa Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii ”Construire magazie la Grădinița cu program prelungit, 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 Nichitean Vasile-Dorel: este un proiect necesar; propune și montarea unor obstacole pe 
drumul public pentru a se limita viteza de deplasare a autovehiculelor în zona grădiniței; 
 -primar Lazar Gheorghe: se are în vedere montarea limitatoarelor de viteză în mai multe zone; 
 2.consilier Hrițcan Iliana: la ședințele anterioare s-a stabilit ca reprezentanții grădiniței să se ocupe 
de întocmirea documentației și de construcția propriu-zisă; care este motivația acestui proiect? 
 -primar Lazar Gheorghe: fiind vorba despre o investiție nouă s-a luat hotărârea ca întreaga 
documentație și construcția să fie realizate de primărie; se va numi un diriginte de șantier; construcția 
va fi din zidărie și va avea două porți de acces; până la începerea cursurilor școlare investiția va fi  
finalizată; 
 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, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, 
Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Martinescu Mircea);Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.37. 
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 Punctul nr.3: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9244 din 08.07.2021 privind aprobarea documentației tehnico-
economice etapa Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiţii “Amenajare parc – zona de agrement, in Comuna Marginea, judetul 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: din ce cauză amenajăm încă un parc în zona Peste apă? 
 2.consilier Nichitean Vasile-Dorel: să amenajăm un teren de fotbal în locul parcului; 
 -primar Lazar Gheorghe: sunt amenajate două terenuri de sport sintetice la școlile gimnaziale și 
care nu sunt utilizate decât în timpul anului școlar; să fie folosite și în restul timpului; 
 3.consilier Martinescu Mircea: să nu uităm de terenul de fotbal al comunei, pe care nu joacă nicio 
persoană; 
 4.consilier Hrițcan Iliana: copiii doresc să utilizeze terenul de sport și în fara orelor, dar acestea 
sunt închise; 
 5.consilier Vicol Marius: ideal ar fi să angajăm o persoană la primărie, care să se ocupe de aceste 
terenuri; 
 6.consilier Curea Iliuță: directorii de școli trebuie să se implice și să gestioneze lucrurile; 
 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, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, 
Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Martinescu Mircea);Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.38. 
 Punctul nr.4: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9194 din 07.07.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul 
local al Comunei Marginea a cheltuielilor neeligibile actualizate la nivelul anului 2021, pentru 
realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea 
aşezământului cultural din comuna Marginea, 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; 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Nichitean Dumitru: este chiar recomandat să aprobăm un astfel de proiect; să se 
realizeze lucrări interioare și exterioare concomitent, chiar de firme diferite; 
 2.consilier Lungu Florin: partea noastră de cofinanțare a fost în 2016 de peste 300 mii lei, acum 
trebuie să o actualizăm? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre cheltuilile care ne revin cu respectarea proiectului 
tehnic; 
 3.consilier Gheliuc Vasile: lucrările să fie realizate de o firmă serioasă; 
 4.consilier Martinescu Mircea: a vizitat de mai multe ori șantierul și a remarcat progresele care au 
loc; 
 5.consilier Boicu Danuț: până acum, finanțarea a fost de la CNI; cu banii de azi vom finaliza 
lucrările, care trebuie să fie de bună calitate; 
 -primar Lazar Gheorghe: sunt două lucruri diferite: lucrări eligibile și neeligibile; în ceea ce este 
atributul CNI nu putem interveni; 
 5.consilier Curea Iliuță: conducerea primăriei și-a dat tot interesul pentru realizarea unor lucrări de 
bună calitate; 
 6.consilier Hrițcan Iliana: CNI a preluat căminul și ni-l preda la gata; există o diferență între suma 
aprobată în anul 2016 și cea de acum; acești bani se pot folosi? 
 -primar Lazar Gheorghe: această sumă reprezintă reactualizarea celei aprobate în anul 2016, 
deoarece de atunci au intervenit modificări atât legate de costurile materiale cât și de cele de pe piața 
muncii; 
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 -viceprimar Hînțar Gavriluță: o data sau de două ori pe săptămână verifică stadiul lucrărilor la 
căminul cultural; consideră că ritmul și calitatea sunt bune; 
  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, Onufrei Ioan, Gheliuc 
Vasile, Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță, Martinescu Mircea);Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.39. 
 Punctul nr.5: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9169 din 07.07.2021 privind aprobarea prețurilor de referință 
pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, județul 
Suceava pentru partida nr.5883 Hașca. 
 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: 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: precizează că dorește să aducă o modificare față de anexa la 
proiectul supus dezbaterii, prin aceea că o cantitate de 50 mc lemn gater rășinoase să fie alocată în 
plus pentru populație, iar cantitatea de 27 mc lemn fag pentru cherestea să fie acordată tot 
populației, ambele pentru vânzare, deoarece sunt foarte multe cereri în acest sens; 
 1.consilier Derevlean Gavril: este de acord cu amendamentul propus, deoarece trebuie să avem 
grijă de populație; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: sunt depuse foarte multe cereri; 
 2.consilier Boicu Danuț: care sunt criteriile în care trebuie să se încadreze o familie pentru a 
beneficia de lemn de foc? 
 -primar Lazar Gheorghe: fiecare familie solicitantă va beneficia de o cantitate de 5 mc lem foc; 
 Se supune la vot următorul amendament: 
 «Sunteți de acord ca din cantitatea de 123 mc lemn rășinoase gater să fie alocată populației 
pentru vânzare cantitatea de 50 mc, iar întreaga cantitate de 27 mc lemn gater fag să fie de 
asemenea alocată populației pentru vânzare?» 
 Voturi pentru=17;Împotrivă=0; Abțineri=0. Amendament aprobat. 
 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, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, 
Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Martinescu Mircea);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.40. 
 Punctul nr.6: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9020 din 05.07.2021 privind atestarea apartenenței la 
domeniul public al UAT comuna Marginea, județul Suceava unor suprafețe de teren.  
 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 Nichitean Vasile-Dorel: în proiect este vorba despre întabularea ulițelor? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre un număr de 122 drumuri și ulițe comunale care au 
fost măsurate; jumătate din ele apar în inventarul domeniului public;se dorește înscrierea acestora în 
cartea funciară; 
 2.consilier Vicol Marius: ne referim doar strict la drumuri nu și la alte suprafețe de teren? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba doar despre drumuri; anul viitor se va putea proceda și la 
atribuirea de denumiri pentru străzi și la întocmirea registrului electronic; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu 
Mircea);Împotrivă=0; Abțineri=1(Onufrei Ioan).Hotărârea nr.41. 
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 Punctul nr.7: 
Proiect de hotărâre înregistrat cu 9199 din 07.07.2021 privind rectificarea Bugetului local al 

comunei Marginea pe 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 Lungu Florin: a fost alocată suma de 25.000 lei pentru sistemul de supraveghere video; 
consideră această sumă ca fiind insuficientă;este necesară suplimentarea acesteia cu 10.000 lei; 
 -primar Lazar Gheorghe: vor fi înlocuite 20 de camere video în centrul comunei și la sediul 
primăriei (în interior și exterior); 
 2.consilier Boicu Danuț: are o propunere cu privire la amenajarea unei căi de acces pietonal pe 
partea dreaptă a carosabilului, respectiv malul stâng al părăului Havriș, din centru și până la ultima 
locuință spre comuna Volovăț; în zonă sunt multe societăți precum și liceul din comună, fiind foarte 
aglomerată; va propune un amendament în acest sens; 
 3.consilier Sfîrnaciuc Dorel: este de acord cu propunerea domnului Boicu; ar dori să se amenajeze 
trotuare și în zona Satul Nou și zona Blasciuc; 
 4.consilier Vicol Marius: să ne gândim și la amenajarea unei platforme pentru depozitarea 
materialelor rezultate din demolări; crede că este necesar un amendament prin care să fie alocată 
suma necesară; 
 5.consilier Gheliuc Vasile: a existat o anumită solicitare din parte unei societăți pentru realizarea 
unei astfel de platforme, dar după ce am identificat terenul nu s-a mai întâmplat nimic; 
 6.consilier Derevlean Gavril: este de acord cu cele spuse de antevorbitorii săi; este o solicitare 
formulată de o firmă privată, căreia nu i-am dat curs; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: inițial, un număr de aproximativ 16 consilieri au fost de acord cu 
realizarea unei platforme, dar după ce un grup de cetățeni și-a manifestat nemulțumirea, nu a mai 
fost de acord niciunul cu privire la zona aleasă; 
 7.consilier Curea Iliuță: dacă solitanții se încadrează în prevederile legale, atunci este normal să 
fim de acord; să se verifice de către angajații primăriei; 
 -consilier Vicol Marius: este o bucată de teren în zona industrială, după SC ROTCONSTRUCT; 
 8.consilier Onufrei Ioan: s-a aprobat scoaterea la închiriere a unei suprafețe de 2 ha teren, printr-o 
hotărâre care nu a fost revocată; să continuăm demersurile; 
 -consilier Boicu Danuț: a fost în teren împreună cu toată comisia de urbanism; au fost identificate 
trei zone; ce să mai căutăm? 
 9.consilier Hrițcan Iliana: în ședința în care au fost prezenți atât reprezentantul agentului economic 
cât și unii locuitori, s-a stabilit că dacă vor fi respectate prevederile legale, se va putea înființa 
platforma; la o ședință anterioară a mai fost propusă construirea unei creșe; din ce cauză acest 
proiect nu mai este de actualitate și s-a renunțat la el? la fel și cu remiza PSI din curtea primăriei; 
 -primar Lazar Gheorghe: motivul este acela că la o creșă pot fi înscriși copiii cu vârsta cuprinsă 
între 0 luni și 2 ani, ori interesul nostru era dat de copiii cu vârsta de peste 2 ani; remiza PSI din 
curtea primăriei nu se va mai construi, deoarece există un dosar pe rolul instanței prin care o 
persoană a promovat în instanță o acțiune în grănițuire și de stabilire a hotarului, iar până la 
finalizarea litigiului nu-și are rost o astfel de investiție; 
 -consilier Lungu Florin: dorește să propună un amendament prin care întreaga sumă existentă la 
fondul de rezervă să fie utilizată pentru modernizarea drumurilor comunale; 
 -au loc discuții libere, fără a mai fi consemnate în procesul-verbal; 
 Domnul consilier Grigorean Marcel părăsește sala de ședințe. 
 10.consilier Nichitean Dumitru: consilierii PNL susțin proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar 
și îl vor vota în forma prezentată de acesta; 
 -domnul consilier Lungu Florin: nu mai dorește să propună vreun amendament; 
 -domnul consilier Vicol Marius: de asemenea, nu mai intenționează să propună vreun 
amendament; 
 Se supune la vot amendamentul propus de domnul consilier Boicu Danuț: 
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 «Sunteți de acord cu întocmirea unui Studiu de fezabilitate privind amenajarea de trotuare pe 
zone, astfel: 
 1.Centru Havriș- Liceul tehnologic- Zona Halip? 
 2.Școala Gimnazială nr.2 Marginea–Satu Nou (ultima locuință)? » 
 Voturi pentru=16;Împotrivă=0; Abțineri=0.Un consilier local nu mai este prezent. Amendament 
aprobat. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu 
Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu 
Mircea);Împotrivă=0; Abțineri=0; 1 consilier local nu mai este prezent.Hotărârea nr.42. 
 Domnul consilier Martinescu Mircea, preşedintele de şedinţă, arată că au fost epuizate toate 
punctele de pe ordinea de zi, declară închise lucrările şedinţei extraordinare 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, 
    Mircea MARTINESCU                                         Adrian-Valentin ONCIUL 
 

 
   


