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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 30 septembrie 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.251 din 24.09.2021. 
 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;  
 La ședință asistă domnul Sfîrnaciuc Ilie. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 Domnul Hînțar Gavriluță, președintele ales pentru luna septembrie 2021, dă cuvântul domnului Lazar 
Gheorghe –primarul comunei să prezinte ordinea de zi a ședinței ordinare. 
 Acesta prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021. 
 Prezintă: secretarul general al comunei; 
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată din data 
de 17.09.2021. 
 Prezintă: secretarul general al comunei; 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.918 din 17.08.2021 privind aprobarea Strategiei de 
dezvoltare locală a Comunei Marginea, județul Suceava pentru perioada 2021-2027. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
  4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.884 din 23.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului local al comunei Marginea în Consiliile de administraţie precum și în Comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii educației în unităţile din învăţământul preuniversitar din UAT comuna 
Marginea, judeţul Suceava pentru anul şcolar 2021-2022. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă 
şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.841 din 22.09.2021 privind aprobarea Protocolului și a 
Anexei la protocol ce urmează a se încheia între UAT Comuna Marginea, județul Suceava și Administrația 
Bazinală de Apă Siret în vederea utilizării suprafeței de 600 mp albie minoră râu Sucevița pe raza UAT 
Marginea în scopul realizării obiectivului de investiții „Amenajare apărări de maluri în zona amonte pod 
MOARĂ BACALĂ şi în zona aval PUNTE CIMITIR, mal drept pârâu Suceviţa în comuna Marginea, judeţul 
Suceava”. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.881 din 23.09.2021 privind aprobarea prețului de referință 
pentru masa lemnoasă din afara fondului forestier național, proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partida nr.9103/APV nr.2100008702590, volum brut de 14,44 mc. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.905 din 23.09.2021 privind desemnarea consilierilor locali 
care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor privind vânzarea sau închirierea prin licitație 
publică a imobilelor care aparțin domeniului privat al UAT comuna Marginea, județul Suceava 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
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 8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.955 din 23.09.2021 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 pe durata 
existenţei instalaţiilor 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”. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea scoaterii la vânzare, în 
condițiile legii, a unei suprafețe de 608 mp de teren curți construcții din domeniul privat al comunei 
Marginea, în zona Sfîrnaciuc. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea scoaterii la vânzare, prin 
licitație publică, a unei suprafețe de 490 mp de teren arabil din domeniul privat al comunei Marginea, 
număr cadastral 38908  din CF nr.38908 Marginea. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 11.Proiect de hotărâre privind Raportului de evaluare în vederea scoaterii la închiriere prin licitație 
publică a unei suprafețe de 14.100 mp teren din domeniul privat al comunei Marginea, categoria 
«neproductiv» în zona Industrială, parte din parcela cu număr cadastral 36729 din CF nr.36729 
Marginea. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 12.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, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);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 30 septembrie 2021. 
 Domnul consilier Nichitean Vasile-Dorel nu va participa la dezbaterea și nici la  
votarea următoarelor proiecte de hotărâre: 
 -Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea scoaterii la 
vânzare, în condițiile legii, a unei suprafețe de 608 mp de teren curți construcții din 
domeniul privat al comunei Marginea, în zona Sfîrnaciuc. 
 -Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea scoaterii la 
vânzare, prin licitație publică, a unei suprafețe de 490 mp de teren arabil din domeniul 
privat al comunei Marginea, număr cadastral 38908  din CF nr.38908 Marginea. 
 Punctul nr.1:  Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 
26.08.2021. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=0.proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de 
îndată din data de 17.09.2021. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
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Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=0.proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.918 din 17.08.2021 privind aprobarea Strategiei 
de dezvoltare locală a Comunei Marginea, județul Suceava pentru perioada 2021-2027. 
 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. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.57. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.884 din 23.09.2021 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului local al comunei Marginea în Consiliile de administraţie precum și în Comisiile 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației în unităţile din învăţământul preuniversitar din UAT 
comuna Marginea, judeţul Suceava pentru anul şcolar 2021-2022. 
 Avizul comisiei: doamna Hrițcan Iliana -Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi 
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport aprobă proiectul de 
hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în forma prezentată de inițiator, cu specificarea 
că la Liceul Tehnologic Vasile Gherasim, în anul școlar 2021-2022, vor fi trei reprezentanți ai 
consiliului local. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Nichitean Vasile-Dorel: îl propune pe domnul consilier Vicol Marius; 
 2.consilier Sfîrnaciuc Dorel: este un nou an școlar, nu trebuie propuși alți membri? 
 3.consilier Hrițcan Iliana: comisia propune ca în noul an școlar să rămână aceeași membri, fiind doar 
suplimentat numărul celor de la liceu; 
 -consilier Sfîrnaciuc Dorel: propune schimbarea membrilor fie prin vot secret fie prin rotație; 
 4.consilier Gheliuc Vasile: dacă este vreo persoană care vrea să se retragă, să spună; 
 5.consilier Martinescu Mircea: îl propune pe domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel; 
 -consilier Sfîrnaciuc Dorel: nu dorește nominalizarea sa; consideră că este necesară efectuarea 
unei rocade, pentru a nu mai fi discuții; 
 6.consilier Curea Iliuță: face parte din consiliul de administrație de la Școala Gimnazială nr.3 
Marginea, iar în anul școlar care s-a încheiat nu au fost probleme; 
 7.consilier Hrițcan Iliana: a făcut parte din consiliul de administrației la grădiniță; nu știe să fi fost 
probleme; 
 -consilier Gheliuc Vasile: îl propune pe domnul consilier Onufrei Ioan ca reprezentant în CA la liceu; 
 -consilier Hrițcan Iliana: este singurul cadru didactic din consiliul local și consideră că se pricepe; nu 
ține neapărat să facă parte din consiliul de administrație; 
 -8.consilier Vicol Marius: consideră că propunerile comisiei sunt foarte bune; 
 -consilier Sfîrnaciuc Dorel: a făcut o propunere cu privire la necesitatea schimbării reprezentanților în 
consiliile de administrație; 
 9.consilier Boicu Danuț: propune ca votul să fie deschis, deoarece locuitorii comunei trebuie să vadă; 
 -consilier Sfîrnaciuc Dorel: singura lui nemulțumire este dată de reprezentanta consiliului local la 
grădiniță, deoarece anul școlar trecut au fost discuții; 
 -consilier Hrițcan Iliana: a semnalat consiliului local doar problemele reale care au existat; 
 -consilier Gheliuc Vasile: își retrage propunerea cu privire la domnul conslier Onufrei Ioan; 
 -consilier Sfîrnaciuc Dorel: nu dorește să facă parte din consiliul de administrație; 
 10.consilier Derevlean Gavril: îl propune pe domnul consilier Onufrei Ioan ca reprezentant la liceu; 
 Se spune la vot propunerea ca proiectul de hotărâre să fie adoptat prin vot deschis. 
 Voturi pentru=15 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu 
Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=2 (Sfîrnaciuc 
Dorel, Nichitean Vasile-Dorel).procedură aprobată. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre, reprezentanții consiliului local fiind următorii: 
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 A).în consiliile de administație: 
 1.Liceul Tehnologic «Vasile Gherasim» Marginea: 

-Martinescu Mircea; 
-Vicol Marius; 
-Onufrei Ioan; 
2.Şcoala Gimnazială Nr.2 Marginea: 
-Gheliuc Vasile; 
-Boicu Danuț; 
3.Şcoala Gimnazială Nr.3 Marginea: 
-Curea Iliuță; 
-Grigorean Constantin; 
4.Grădiniţa cu program prelungit  Marginea: 
-Hrițcan Iliana; 
-Nichitean Vasile-Dorel; 
B).în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației: 
1.Liceul Tehnologic «Vasile Gherasim» Marginea: 
-Onufrei Ioan; 
2.Şcoala Gimnazială Nr.2 Marginea: 
-Grigorean Marcel; 
3.Şcoala Gimnazială Nr.3 Marginea: 
-Hanțari Gheorghiță; 
4.Grădiniţa cu program prelungit  Marginea: 
-Derevlean Gavril; 

 Voturi pentru=15 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu 
Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=2 (Sfîrnaciuc 
Dorel, Nichitean Vasile-Dorel).Hotărârea nr.58. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.841 din 22.09.2021 privind aprobarea 
Protocolului și a Anexei la protocol ce urmează a se încheia între UAT Comuna Marginea, județul 
Suceava și Administrația Bazinală de Apă Siret în vederea utilizării suprafeței de 600 mp albie minoră râu 
Sucevița pe raza UAT Marginea în scopul realizării obiectivului de investiții „Amenajare apărări de maluri 
în zona amonte pod MOARĂ BACALĂ şi în zona aval PUNTE CIMITIR, mal drept pârâu Suceviţa în 
comuna Marginea, judeţul 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. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.59. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.881 din 23.09.2021 privind aprobarea prețului 
de referință pentru masa lemnoasă din afara fondului forestier național, proprietate publică a UAT 
comuna Marginea, județul Suceava pentru partida nr.9103/APV nr.2100008702590, volum brut de 14,44 
mc. 
 Avizul comisiei: -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul de hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în 
forma prezentată. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.60. 
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 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.905 din 23.09.2021 privind desemnarea 
consilierilor locali care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor privind vânzarea sau închirierea 
prin licitație publică a imobilelor care aparțin domeniului privat al UAT comuna 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: 
 A).pentru comisia de licitație: 

1.consilier Vicol Marius: îl propune pe domnul consilier Grigorean Marcel ca membru titular; 
2.consilier Boicu Danuț îl propune pe domnul consilier Derevlean Gavril ca membru titular; 
3.consilier Onufrei Ioan îl propune pe domnul consilier Gheliuc Vasile ca membru titular; 
4.consilier Gheliuc Vasile îl propune pe domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel ca membru supleant; 
5.consilier Curea Iliuță îl propune pe domnul consilier Boicu Danuț ca membru supleant; 

 B).pentru comisia de soluționare a contestațiilor: 
1.consilier Sfîrnaciuc Dorel: îl propune pe domnul consilier Lungu Florin ca membru titular; 
2.consilier Grigorean Marcel îl propune pe domnul consilier Martinescu Mircea ca membru titular; 

 3.consilier Nichitean Vasile-Dorel îl propune pe domnul consilier Hanțari Gheorghiță ca membru 
titular; 

4.consilier Derevlean Gavril îl propune pe domnul consilier Curea Iliuță ca membru supleant; 
    5.consilier Lungu Florin îl propune pe domnul consilier Grigorean Constantin ca membru supleant; 
 Se spune la vot propunerea ca proiectul de hotărâre să fie adoptat prin vot deschis. 
 Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=0.procedură aprobată. 
 Se dă citire componenței comisiilor: 
 A).comisia de licitație: 
 -membri titulari: Grigorean Marcel, Derevlean Gavril și Gheliuc Vasile; 
 -supleanți: Sfîrnaciuc Dorel și Boicu Danuț; 
 B).comisia de soluționare a contestațiilor: 
 -membri titulari: Lungu Florin, Martinescu Mircea și Hanțari Gheorghiță; 
 -supleanți: Curea Iliuță și Grigorean Constantin; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile care au fost făcute. 
 Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.61. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.955 din 23.09.2021 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 
pe durata existenţei instalaţiilor 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 Vicol Marius: este a treia oară când acest proiect este supus sprobării consiliului local; deja 
compania operează pe teritoriul comunei; trebuie să avem în atenție și famiile care nu beneficiază în 
prezent de internet; va vota proiectul; 
 2.consilier Lungu Florin: este o investiție bună; mai mulți operatori însemnă prețuri mai mici; 
 3.consilier Curea Iliuță: domnul Lungu Florin are dreptate, dar să nu uităm că această societate are 
anumite tarife; se va abține de la vot; 
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 4.consilier Onufrei Ioan: întreabă dacă au fost executate lucrări de alte firme cu privire la extinderea 
de rețele? 
 -primar Lazar Gheorghe: nu are cunoștință de executarea unor astfel de lucrări; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: anumite societăți au întins fire pe stâlpii E–onului și n-au întrebat pe 
nimeni, iar dacă o societate ne cere să-i dăm aprobarea, noi nu suntem de acord; 
 5.consilier Boicu Danuț: vorbim despre dezvoltarea comunei, iar fiecare consilier este liber să voteze; 
are o propunere ca lucrarea să fie executată subteran, la fel ca în alte state europene; 
 -primar Lazar Gheorghe : a fost transmisă o solicitare scrisă tuturor operatorilor din zonă pentru a ne 
comunica dacă au instalate rețele în comună; 
 6.consilier Sfîrnaciuc Dorel: domnul Boicu Danuț a avut o propunere pentru ca lucrarea să fie 
executată subteran; să nu uităm că în viitorul apropiat vom avea apă, canal și gaz; 
 -consilier Lungu Florin: societatea solicită instalarea a doar 13 stâlpi, iar la E–on am dat gratuit 
terenul pentru montarea a mii de stâlpi; să nu blocăm investiția; 
 7.consilier Derevlean Gavril: primăria a fost nevoită să plătească pentru mutarea unui stâlp; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=10 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=7 (Curea Iliuță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, 
Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel).proiect respins. 
 Punctul nr.9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea scoaterii la 
vânzare, în condițiile legii, a unei suprafețe de 608 mp de teren curți construcții din domeniul privat al 
comunei Marginea, în zona Sfîrnaciuc. 
 Avizul comisiei: -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul de hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în 
forma prezentată. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Curea Iliuță: unde se găsește terenul? 
 -primar Lazar Gheorghe: terenul se află în imediata vecinătate a Dispensarului veterinar. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.1 consilier local nu participă la vot (Nichitean Vasile-Dorel).(Hotărârea nr.62. 
 Punctul nr.10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare în vederea scoaterii la 
vânzare, prin licitație publică, a unei suprafețe de 490 mp de teren arabil din domeniul privat al comunei 
Marginea, număr cadastral 38908  din CF nr.38908 Marginea. 
 Avizul comisiei: -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul de hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în 
forma prezentată. 
 1.consilier Lungu Florin: îl roagă pe domnul primar să explice în ce constă proiectul; 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre o parcelă de teren ocupată de un cetățean la începutul 
anilor 1990 pe care a construit o casă de locuit și anexe, iar apoi terenul a făcut obiectul unui schimb; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.1 consilier local nu participă la vot (Nichitean Vasile-Dorel).(Hotărârea nr.63. 
 Punctul nr.11: Proiect de hotărâre privind Raportului de evaluare în vederea scoaterii la închiriere prin 
licitație publică a unei suprafețe de 14.100 mp teren din domeniul privat al comunei Marginea, categoria 
«neproductiv» în zona Industrială, parte din parcela cu număr cadastral 36729 din CF nr.36729 
Marginea. 
 Avizul comisiei: -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul de hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în 
forma prezentată. 
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 DISCUȚII: 
 1.consilier Curea Iliuță: este vorba despre un teren care se va închiria conform caietului de sarcini din 
anexă; 
 2.consilier Gheliuc Vasile. din parcela mare, diferența va mai putea fi închiriată? 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: o parte din parcela rămasă va fi folosită pentru construirea stației de 
epurare, iar diferența se află pe malul apei și nu se va putea folosi; 
 -primar Lazar Gheorghe : în caietul de sarcini sunt prevăzute toate condițiile pe care trebuie să le 
respecte chiriașul; 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=17 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.64. 
 Punctul nr.12: DIVERSE 
 1.adresa nr.3160 din 20.09.2021 a Liceului Tehnologic V. Gherasim Marginea : solicită alocarea sumei 
de 59.000 lei pentru transportul elevilor; 
 -primar Lazar Gheorghe: va fi prevăzută suma la rectificarea Bugetului local pe anul 2021; 
 2.adresa nr.1048 din 27.09.2021, Școala Gimnazială nr.32 Marginea: solicită alocarea sumei de 3.600 
lei ca primă de instalare pentru doamna Cioltan Elena-Larisa; 
 -primar Lazar Gheorghe: dacă se încadrează în prevederile legale, suma va fi alocată de la bugetul 
local la o viitoare rectificare; 
 -consilier Curea Iliuță: dacă școala se va efectua one-line, ce se va întâmpla cu banii alocați și 
necheltuiți? 
 -primar Lazar Gheorghe: sumele rămase necheltuite se vor vira înapoi la bugetul local; 
 -consilier Lungu Florin: nu ar fi rău să se mai insiste pentru microbuze școlare; 
 -consilier Hrițcan Iliana: dacă doamna profesoară se încadrează în prevederile regulamentui, să i se 
acorde prima de instalare; 
 -primar Lazar Gheorghe: a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru modernizarea drumurilor 
comunale; 
 -consilier Curea Iliuță: cu privire la asocierea de firme, dacă prețurile s-au majorat, atunci să 
averificăm și să completăm sumele alocate; 
 -consilier Gheliuc Vasile: câștigătorul licitației a venit foarte repede cu o cerere de suplimentare a 
fondurilor; să se constituie o comisie la nivelul consiliului local pentru a se putea verifica stadiul 
lucrărilor; 
 -consilier Boicu Danuț: consiliul local ar trebui să aibă reprezentanți care să verifice lucrările; 
 -consilier Sfîrnaciuc Dorel: din comisie să facă parte reprezentanți din toate comisiile constituite în 
cadrul consiliui local; 
 -consilier Gheliuc Vasile: a fost finalizat spațiul de depozitare; toate școlile vor duce lemnul acolo? Nu 
ar fi o ideea rea ca întreg lemnul să fie depozitat acolo; 
 -primar Lazar Gheorghe: fiecare școală va proceda după cum se va stabili de conducere; 
 -consilier Hrițcan Iliana: se mai știe ceva despre angajarea unui asistent medical la grădiniță? 
 -primar Lazar Gheorghe: nu face parte din organigrama primăriei; asistentul medical comunitar nu 
poate să deservească școlile; 
 -consilier Curea Iliuță: ar trebui altă organizare cu lemnele la școli, adică ar trebui să fie toate 
depozitate în locul special amenajat; 
 -consilier Lungu Florin: să demarăm lucrarea de extindere rețele electrice în zona Șoarec și să 
cumpărăm imobilul din centrul comunei, să se facă o parcare sau să se dea altă utilitate imobilului;  
 Domnul consilier Hînțar Gavriluță, 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. 
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