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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 25 noiembrie 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.310 din 19.11.2021. 
 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, nemotivat domnii: Boicu 
Danuț și Vicol Marius;roagă colegii să formuleze propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 
 La ședință participă domnul Mihalescu Gavril –inspector cu atribuții de urbansim; 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.918 din 17.08.2021 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 noiembrie 2021 
pe domnul consilier Nichitean Vasile-Dorel.  
 Se supune la vot propunerea. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=1(Nichitean 
Vasile-Dorel).Hotărârea nr.75. 
 Domnul Nichitean Vasile-Dorel le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului Lazar Gheorghe –
primarul comunei, să prezinte ordinea de zi. 
 Acesta precizează că dorește suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.395 din 23.11.2021 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 suplimentarea ordinii de zi. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Vasile-Dorel);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Suplimentare  aprobată. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.918 din 17.08.2021 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 
30.09.2021. 

Prezintă: secretarul general al comunei; 
 3.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară de îndată din data de 
28.10.2021. 
 Prezintă: secretarul general al comunei; 
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 4.Prezentarea Deciziei nr.48/405 din 15 noiembrie 2021 a Camerei de Conturi Suceava emise ca 
urmare a acțiunii de verificare «Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale 
Unității Administrativ Teritoriale a Comunei», desfășurată la UATC Marginea. 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.395 din 23.11.2021 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. 

6.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Vasile-Dorel);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 25 noiembrie 2021. 
 Nu este cazul. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data 
de 30.09.2021. 
 Domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel precizează că ambele procese-verbale se regăsesc la mapă și nu 
mai este necesar să fie lecturate. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Vasile-Dorel);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară de îndată 
din data de 28.10.2021. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Vasile-Dorel);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.4: Prezentarea Deciziei nr.48/405 din 15 noiembrie 2021 a Camerei de Conturi Suceava 
emise ca urmare a acțiunii de verificare «Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție 
bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Comunei», desfășurată la UATC Marginea. 
 -Onciul Adrian-Valentin: decizia se regăsește la mapă; 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.395 din 23.11.2021 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. 
 DISCUȚII: 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba doar despre completarea cu sumele necesare pentru plata 
ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece 2021-2022; 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Nichitean Vasile-Dorel);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.76. 
 Punctul nr.6: DIVERSE: 
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 1.Tcaci Daniel, reprezentant al SC Electrocar SRL Rădăuți, cererea nr.15646 din 09.11.2021: 
solicită închirierea unei suprafețe de 25 m2 pe o durată de 49 ani în zona DN 17A –colț cu strada 
Speranței pentru amplasarea unui totem luminos; 
 R: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină împreună cu 
inspectorul cu urbanismul din cadrul primăriei se vor deplasa în teren; 
 2.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.17789/10/2 din 17.11.2021: verificare 
legalitate Hotărâri de la nr.43 la nr.52: se vor comunica relațiile solicitate; 
 -consilier Onufrei Ioan: au fost exprimate anumite nemulțumiri cu privire la starea actuală a noului 
sediu al Liceului Tehnologic Marginea, fiind necesare a fi executate unele reparații la pereți; din câte 
știe construcția este încă în garanție;  
 -primar Lazar Gheorghe: știe că au fost probleme cu generatorul, dar situația a fost rezolvată, iar 
de existența altora nu a fost informat;  
 -consilier Onufrei Ioan: a vizionat emisiunea «Vedeta Populară» pe programul TVR 1, unde în 
calitate de concurentă a fost prezentă o tânără din comuna Marginea -d–ra Lungu Diana, care s-a 
calificat într-o fază superioară a concursului; consideră că această tânără, alături de ceramica neagră, 
reprezintă una dintre cele mai frumoase reclame pentru  comuna noastră; să identificăm o soluție 
pentru a o sprijini în carieră; 
 -consilier Hrițcan Iliana: să adoptăm și să prezentăm consiliului local un regulament în acest sens; 
 -primar Gheorghe Lazar: a fost întocmit un regulament pentru a spriji activitățile sportive, 
regulament care se află în dezbatere publică. 
 Domnul consilier Nichitean Vasile-Dorel, 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, 
         Vasile-Dorel NICHITEAN                                          Adrian-Valentin ONCIUL 

 
  
 
  


