ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 29 IUNIE 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.163 din 22.06.2021.
Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că sunt prezenți 16 consilieri din cei
17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsește nemotivat doamna Hrițcan Iliana; roagă colegii să
formuleze propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
La ședință participă: doamna Mihalescu Carmelia –inspector achiziții publice, domnul Joltea Vasilică- Șef
birou financiar-contabil și domnul Mihalescu Gavril –inspector urbanism.
Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare.
Punctul nr.1:
1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8465 din 18.06.2021 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 iunie 2021 pe domnul
consilier Lungu Florin; nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean
Gavril, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0;
Abțineri=1(Lungu Florin).Hotărârea nr.29
Domnul Lungu Florin le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului Primar Lazar Gheorghe pentru a
prezenta ordinea de zi.
Acesta precizează că dorește suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect:
1.«Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8776 din 28.06.2021 privind aprobarea amplasării unei reţele

de fibră optică aerian şi subteran şi acordarea dreptului de uz şi servitute de trecere pe domeniul public şi
privat al UAT comuna Marginea pentru S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., prin ocuparea definitivă şi temporară
a unor suprafeţe de teren domeniului public şi privat al comunei Marginea, pentru realizarea obiectivului
„Instalare traseu fibră optică aerian pe stâlpii S.C. DELGAZ GRID S.A.; Dezvoltare retea FTTH Marginea,
com. Marginea, jud. Suceava”.»
Avizul comisiei: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
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, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hînțar Gavriluță, Lungu
Florin);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.8465 din 18.06.2021 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 20.05.2021.
3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8468 din 18.06.2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor
locale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei
inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2022.
Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism.
4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8418 din 18.06.2021 privind aprobarea Planului de acțiune
pentru energie durabilă al comunei Marginea, județul Suceava 2021-2030.
Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marginea, județul Suceava.
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Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de finanţare de la bugetul local al comunei
Marginea ale unităţilor de cult din comuna Marginea, judeţul Suceava.
Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
Avize comisie:
1.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism.

2.Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport.

7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8478 din 18.06.2021 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

«Extindere rețea electrică aeriană de iluminat public și montare de corpuri de iluminat 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.8421 din 18.06.2021 privind aprobarea participării Comunei
Marginea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în
clădirilepublice cu destinație de unități de învățământ, finanțat de Ministerul Mediului, apelor și Pădurilor și
aprobarea Parametrilor tehnico-economici pentru investiția «Reabilitare termică Școala Gimnazială nr.2
Marginea, corp A din comuna Marginea, județul Suceava».
Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism.
9.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8776 din 28.06.2021 privind aprobarea amplasării unei reţele de
fibră optică aerian şi subteran şi acordarea dreptului de uz şi servitute de trecere pe domeniul public şi
privat al UAT comuna Marginea pentru S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., prin ocuparea definitivă şi temporară
a unor suprafeţe de teren domeniului public şi privat al comunei Marginea, pentru realizarea obiectivului

„Instalare traseu fibră optică aerian pe stâlpii S.C. DELGAZ GRID S.A.; Dezvoltare retea FTTH Marginea,
com. Marginea, jud. Suceava”.

Avizul comisiei: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.
10.Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi.
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, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hînțar Gavriluță, Lungu
Florin);Împotrivă=0; Abțineri=0. Ordine de zi aprobată.

Onciul Adrian-Valentin, secretar general al comunei, se adresează 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 29 iunie 2021.
-Nu este cazul.
Punctul nr.2:

Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 20.05.2021.

DISCUȚII:
-1.consilier Sfîrnaciuc Dorel: propune ca procesul-verbal să fie aprobat fără a fi citit, deoarece se
regăsește la mapă.
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, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hînțar Gavriluță, Lungu
Florin);Împotrivă=0; Abțineri=0.Proces-verbal aprobat.
Punctul nr.3:

Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8468 din 18.06.2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale,
precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei
inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2022.

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 Sfîrnaciuc Dorel: mai sunt alte modificări în afară de indexarea cu rata inflației?
-primar Lazar Gheorghe: în afară de indexarea, care este în procent de 2,6% nu mai sunt alte
modificări;
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2.consilier Curea Iliuță: care este vechea formulă de impozitare?
-primar Lazar Gheorghe: vechea formulă a fost votată în luna noiembrie 2020; atunci au fost stabilite
taxele și impozitele la valoare minimă, inclusiv taxa pe salubritate a fost micșorată cu 1 leu/persoană;
3.consilier Gheliuc Vasile: din ce cauză se mai regăsesc persoanele juridice?
-primar Lazar Gheorghe : se regăsesc, deoarece acestea au fost luate în calcul în momentul scoaterii la
licitație a serviciului de salubritate;
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, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hînțar Gavriluță, Lungu
Florin);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.30.
Punctul nr.4:

Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8418 din 18.06.2021 privind aprobarea Planului de acțiune pentru
energie durabilă al comunei Marginea, județul Suceava 2021-2030.

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=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean
Gavril, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hînțar Gavriluță, Lungu
Florin);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.31.
Punctul nr.5:

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii pentru personalul
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marginea, județul Suceava.
Avizul comisiei: domnul Grigorean Marcel- Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică
şi de disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de

inițiator.
DISCUȚII:
1.consilier Onufrei Ioan: există două posturi de consilier personal; din ce cauză unul prevede studii
superioare și altul cu studii medii?
-primar Lazar Gheorghe: nu intenționează ca în viitorul apropiat aceste posturi să fie
ocupate;organigrama și statul de funcții au fost actualizate conform Codului administrativ;
2.consilier Nichitean Dumitru: din anul 1990 și până în 2021, consiliul local nu a aprobat astfel de
funcții; dacă s-a desființat serviciul de salubritate mai bine am înființa un post la asistență socială și încă
unul la achiziții publice, sau încă un post de asistent medical comunitar, deoarece suntem cea mai mare
comună din județ;
-primar Lazar Gheorghe: în cadrul biroului din care face parte compartimentul de asistență socială mai
sunt funcții vacante, inclusiv un post de asistent medical comunitar;
-consilier Nichitean Dumitru: nu este de acord cu forma propusă; nu va vota proiectul;
-primar Lazar Gheorghe: din 52 posturi, care reprezintă numărul maxim de funcții, sunt ocupate 26;
3.consilier Boicu Danuț: discutăm de buna funcționare a aparatului de specialitate al primarului; să fie
angajați muncitori calificați, specialiști; fiecare să aibă repartizată o zona, iar în comună să se vadă
beneficiile;
4.consilier Curea Iliuță: să se angajeze personal la achiziții publice, să putem atrage fonduri europene;
-primar Lazar Gheorghe: în cadrul biroului financiar sunt 3 funcții vacante; în prezent nu sunt publicate
ghiduri pentru a cunoaște care vor fi proiectele;
5.consilier Vicol Marius: a înțeles că acum în domeniul achiziții nu este o urgență; dar care ar fi urgența
să angajăm administrator public? să căutăm oameni competenți;
-primar Lazar Gheorghe: a actualizat funcțiile conform Codului administrativ; se pot opera oricând
modificări;
-secretar general Onciul Adrian-Valentin: în prezent, funcționăm cu organigrama din anul 2019, când
numărul maxim de posturi era de de 56; în anul 2020 numărul maxim de posturi a fost de 57, însă
organigrama nu a mai fost modificată; în prezent avem 24 de funcții vacante, 26 funcții publice și
contractuale ocupate, la care se adaugă funcțiile de primar și viceprimar;
6.consilier Gheliuc Vasile: în comuna Marginea nu există numai persoane cu studii superioare; sunt și
persoane cu studii medii sau generale; este de acord cu organigrama propusă, dar dorește ca cei care vor
fi angajați să-și facă treaba cu sfințenie;
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7.consilier Martinescu Mircea: este posibil ca persoanele care vor fi angajate să primească acceptul
consiliului local?
-primar Lazar gheorghe: nu este necesar un astfel de accept;
8.consilier Lungu Florin: cele mai bune funcții ar fi la fonduri europene; să poate fi angat un consultant
bun, un proiectant și să nu mai plătime consultanți externi, dar pe de altă parte și salariul nu se compară
cu cel din mediul privat;
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=11 (Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu
Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Hînțar Gavriluță, Lungu
Florin);Împotrivă=1 (Nichitean Vasile-Dorel); Abțineri=4 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț
Gheorghe, Vicol Marius).Hotărârea nr.32.
Punctul nr.6:

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de finanţare de la bugetul local al comunei Marginea
ale unităţilor de cult din comuna Marginea, judeţul Suceava.

Avize 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.
-domnul Nichitean Dumitru: Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale,
culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport aprobă proiectul și recomandă
consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator.
DISCUȚII:
1.consilier Martinescu Mircea: toate cultele din comuna Marginea beneficiază de sprijin financiar?
-primar Lazar Gheorghe: beneficiazaă doar unitățile de cult care au formulat cereri în acest sens;
proiectul a fost făcut public prin postare pe site-ul primăriei;
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, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hînțar Gavriluță, Lungu
Florin);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.33.
Punctul nr.7:

Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8478 din 18.06.2021 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
«Extindere rețea electrică aeriană de iluminat public și montare de corpuri de iluminat 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.
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, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hînțar Gavriluță, Lungu
Florin);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.34.
Punctul nr.8:

Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8421 din 18.06.2021 privind aprobarea participării Comunei
Marginea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în
clădirilepublice cu destinație de unități de învățământ, finanțat de Ministerul Mediului, apelor și Pădurilor și
aprobarea Parametrilor tehnico-economici pentru investiția «Reabilitare termică Școala Gimnazială nr.2
Marginea, corp A din comuna Marginea, județul Suceava».

Avizul comisiei:
-domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi
turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator.
DISCUȚII:
1.consilier Onufrei Ioan: această scoală are aviz PSI?
-primar Lazar Gheorghe. în afară de liceu, nicio școală nu are acest aviz;am efectuat un studiu de
fezabilitate pe care îl vom depune la minister;
2.consilier Derevlean Gavril: cine ne garantează că vor fi executate lucrări de calitate?
-primar Lazar Gheoghe: nimeni nu poate garanta calitatea; lucrările vor fi supravegheate de
reprezentantul primăriei;
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3.consilier Sfîrnaciuc Dorel: care este plus valoarea pe care acest proiect o aduce elevilor? în afară de
faptul că se vor schimba geamurile și acoperișul nu vede nicio dotare;
-primar Lazar Gheorghe: se va înlocui întreaga pardoseală; încălzirea va fi în pardoseală; panouri solare
și pompe de căldură; înlocuit geamuri;sunt și cheltuieli care ne revin;
4.consilier Gheliuc Vasile: care este garanția că vom putea accesa acest proiect? suntem în lucru cu
două grupuri sanitare;să terminăm mai întâi ceea ce am început;
-primat Lazar Gheorghe: a discutat cu firma constructoare; termenul de finalizare este de 31.12.2021;
are promisiuni că în perioada vacanței de vară lucrările vor fi finalizate;
5.consilier Boicu Danuț: este vorba despre un studiu efectuat de o firmă specializată; tot timpul criticăm
că nu se atrag fonduri europene, iar când avem în față un proiect cu 80-90% finanțare europenă sunt
comentarii; nici măcar nu avem garanția aprobării proiectului; va vota proiectul și îi recomandă domnului
primar să inițieze cât mai multe astfel de proiecte cu finanțare europeană în care cofinanțarea noastră să
fie de 10-20%;
6.consilier Vicol Marius: să ne gândim și la școlița din centru, care este plină de igrasie;
-consilier Gheliuc Vasile: să fim atenți la cheltuielile care ne revin;
7.consilier Curea Iliuță: ne revine un procent de 20% cheltuieli neeligibile;
-primar Lazar gheorghe: trebuie să schimbăm instalația electrică, să văruim întreaga clădire;
8.consilier Nichitean Dumitru:suma de 11 mld lei vechi este foarte mare; va fi o clădire frumoasă pe
exterior, dar fără dotări;
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril,
Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hînțar Gavriluță, Lungu Florin);Împotrivă=0;
Abțineri=1(Onufrei Ioan).Hotărârea nr.35.
Punctul nr.9:

Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8776 din 28.06.2021 privind aprobarea amplasării unei reţele de
fibră optică aerian şi subteran şi acordarea dreptului de uz şi servitute de trecere pe domeniul public şi
privat al UAT comuna Marginea pentru S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., prin ocuparea definitivă şi temporară
a unor suprafeţe de teren domeniului public şi privat al comunei Marginea, pentru realizarea obiectivului
„Instalare traseu fibră optică aerian pe stâlpii S.C. DELGAZ GRID S.A.; Dezvoltare retea FTTH Marginea,
com. Marginea, jud. Suceava”.
Avizul comisiei: domnul Grigorean Marcel- Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică
şi de disciplină nu aprobă proiectul și recomandă consiliului să nu voteze proiectul în forma prezentată

de inițiator.
DISCUȚII:
1.consilier Curea Iliuță: firma a solicitat inițial sa amplaseze 300 de stâlpi, apoi doar 50; proiectul este
supus dezbaterii în prea mare grabă; nu a avut timp să se documenteze;
2.consilier Gheliuc Vasile: nici în comisie nu a votat și nu va vota nici proiectul; întotdeauna am fost de
acord cu amplasarea gratuită a stâlpilor, dar atunci când a fost nevoie să mutăm un stâlp am plătit;
3.consilier Derevlean Gavril: este de aceeași părere cu domnul Gheliuc; societatea să se adreseze
persoanelor private;
4.consilier Martinescu Mircea: care ar fi beneficiile comunei Marginea în urma votării proiectului?
5.consilier Lungu Florin: singurul avantaj ar fi concurența între firme;
6.consilier Boicu Danuț: face parte din comisia de urbanism; după ce obțin avizul primăriei, toate
societățile nu fac treaba responsabil: 3 stâlpi amplsati aiurea pe trotuar în zona Șprința, alții în zona
Havriș;
-consilier Lungu Florin: domnul inspector Mihalescu Gavril să explice unde sunt amplasați stâlpii?
-inspector Mihalescu Gavril: arată schița cu amplasarea stâlpilor;
-consilier Lungu Florin: nu vede un lucru rău în faptul că o societate extinde rețeaua de fibră optică; va
fi și un preț mai mic;
-viceprimar Hînțar Gavriluță: a fost în teren împreună cu domnul inspector Mihalescu Gavril; numărul de
stâlpi a fost limitat la minim; mai sunt ulițe înfundate unde se intenționează montarea stâlpilor ca să
beneficieze toată lumea;
-primar Lazar Gheorghe: societatea se poate adresa direct proprietarilor;
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=4 (Hînțar Gavriluță, Lungu Florin, Onufrei Ioan, Martinescu Mircea); Împotrivă=2
(Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius); Abțineri=10 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț
Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc
Vasile, Derevlean Gavril).Proiect respins.
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Punctul nr.10:
1.adresa nr.8243 din 15.06.2021-Instituția Prefectului –Județul Suceava: necesitatea informării
consiliului local cu privire la completarea Monitorului Oficial Local în vederea asigurării transparenței cu
privire la actele administrative;
-primar Lazar Gheorghe: pagina oficială a primăriei a fost modificată la începutul lunii iunie și conține
toate subetichetele, conform Procedurii de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale UAT în format
electronic;
2.cererea nr.55 din 23.06.2021 –Mănăstirea «Nașterea Maicii Domnului» Marginea: solicită alocarea a
20 mc lemn construcții și 60 mc lemn foc pentru încălzirea bisericii și chiliilor în anotimpul rece 2021-2022;
R: se aprobă, în funcție de partizile care vor fi scoase la exploatare;
1.consilier Martinescu Mircea: cum se poate reabilita centrul civic?
-primar Lazar Gheorghe: a discutat cu medicii care au spații în clădirea dispensarului, dar aceștia nu au
căzut de acord;
-inspector Mihalescu Gavril: prin PUG se poate stabili o anumită arhitectură;
-consilier Martinescu Mircea: cu echipa de fotbal a comunei ce se mai aude?
-primar Lazar Gheorghe: echipa de fotbal nu aparține de primăria comunei; vom vedea la finalul
campionatului dacă va promova în Liga 4 cum vom proceda;
-viceprimar Hînțar Gavriluță: a discutat cu domnul dr.Nanu; acesta este de acord să schimbe acoperișul
și fațada la cladirea dispensarului uman;
2.consilier Vicol Marius: am cheltuit foarte mulți bani cu reabilitarea prundului, dar din nou se
depozitează necontrolat gunoaiele;
-primar Lazar Gheorghe: va iniția un proiect de hotărâre, care va fi supus dezbaterii publice, prin care
se vor stabili sancțiunile aplicabile celor care aruncă gunoaie;
3.consilier Gheliuc Vasile: sunt localități în care se aplică sancțiuni, să fie afișate anunțuri în acest sens;
4.consilier Curea Iliuță: până în a fi pus proiectul în dezbatere publică să încercăm să diminuăm
aruncarea necontrolată a gunoaielor;
-consilier Gheliuc Vasile: nu este adeptul aplicării amenzilor, dar cum procedăm cu cei care vin din alte
localități și aruncă gunoaiele?
-consilier Vicol Marius: careeste situația cu pășunile? au fost efectuate verificări?
-primar Lazar Gheorghe: la începutul lunii iulie, reprezentantul consiliului local –domnul Lungu Florin și
cu cel al primarului –domnul Pomohaci Dumitru, însoțiți de medicul veterinar vor efectua verificări în teren;
-consilier Lungu Florin: supune atenției necesitatea construirii unei toalete publice în centrul comunei;
-primar Lazar Gheorghe: nu este o idee rea; comisia de urbanism să identifice zona în care s-ar putea
construi;
Domnul consilier Lungu Florin, 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,
Florin LUNGU

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
Adrian-Valentin ONCIUL
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