ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 10 decembrie 2021, în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al comunei
Marginea, judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Marginea a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată prin Dispoziţia
primarului comunei Marginea nr.334 din 08.12.2021.
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 15 consilieri
din cei 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc domnii: Grigorean Marcel și Gheliuc Vasile; roagă
colegii să formuleze propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.991 din 08.12.2021 privind alegerea președintelui de

ședință.

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.
Avizul comisiei: domnul Vicol Marius- Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de
disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să-l voteze în forma prezentată de inițiator.
Domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel îl propune ca președinte de ședință pentru luna decembrie 2021 pe domnul
consilier Grigorean Constantin.
Se supune la vot propunerea.
Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Onufrei Ioan, Boicu
Danuț, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Nichitean VasileDorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=1(Grigorean Constantin).Hotărârea nr.77.
Domnul Grigorean Constantin le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului Lazar Gheorghe –primarul
comunei, să prezinte următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.991 din 08.12.2021 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.16.994 din 08.12.2021 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=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Onufrei Ioan, Boicu
Danuț, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Nichitean VasileDorel ,Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean Constantin);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 extraordinare
de îndată din data de 10 decembrie 2021.
Nu este cazul.
Punctul nr.2: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.994 din 08.12.2021 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 de hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în forma prezentată.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=15(Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Onufrei Ioan, Boicu
Danuț, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Nichitean VasileDorel ,Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean Constantin);Împotrivă=0; Abțineri=0; Hotărârea nr.78.
Domnul consilier Grigorean Constantin, preşedintele de şedinţă, arată că au fost epuizate toate punctele de
pe ordinea de zi, declară închise lucrările şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al comunei
Marginea și mulțumește celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin GRIGOREAN

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
Adrian-Valentin ONCIUL

