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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 31 IANUARIE 2022, 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.3 din 21.01.2022. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că sunt prezenți 16 consilieri 
din cei 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsește domnul Sfîrnaciuc Dorel; roagă colegii 
să formuleze propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 
 Punctul nr.1: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1052 din 20.01.2022 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 Martinescu Mircea îl propune ca președinte de ședință pentru luna ianuarie 2022 
pe domnul consilier Vicol Marius; nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=1(Vicol Marius).Hotărârea nr.1. 
 Domnul Vicol Marius 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 de hotărâre: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1242 din 26.01.2022 privind aprobarea participării Școlii 
Gimnaziale nr.2 Marginea la proiectul Astronomie și ecologie pentru reducerea abandonului școlar 
(AERAS) – în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (lider de proiect). 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
  Avize comisie: 
 1.Comisia pentru  activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism; 

2.Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte muncă și protecție 
socială, protecție copii, tineret și sport; 
 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 
 Voturi pentru=16 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Vicol 
Marius);Împotrivă=0; Abțineri=0.Suplimentarea ordinii de zi aprobată. 
 Se prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1052 din 20.01.2022 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 
29.12.2021. 
 Prezintă: secretarul general al comunei; 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.993 din 20.01.2022 privind darea în administrarea Liceului 
Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea, a unor imobile –clădiri și terenuri aferente, proprietate 
publică a UAT Comuna Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisie: 
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 1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
2.Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte muncă și protecție 

socială, protecție copii, tineret și sport; 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.997 din 20.01.2022 privind darea în administrarea Școlii 
Gimnaziale nr. 2 Marginea a unor imobile –  clădiri și terenuri aferente, proprietate publică a UAT 
Comuna Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisie: 
 1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 

2.Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte muncă și protecție 
socială, protecție copii, tineret și sport; 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1002 din 20.01.2022 privind darea în administrarea Școlii 
Gimnaziale nr. 2 Marginea a unor imobile –  clădiri și terenuri aferente, proprietate publică a UAT 
Comuna Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisie: 
 1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 

2.Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte muncă și protecție 
socială, protecție copii, tineret și sport; 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1007 din 20.01.2022 privind darea în administrarea 
Grădiniței cu program prelungit Marginea a unor imobile –  clădiri și terenuri aferente, proprietate 
publică a UAT Comuna Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisie: 
 1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 

2.Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte muncă și protecție 
socială, protecție copii, tineret și sport; 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1160 din 21.01.2022 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii ”Amenajare centru civic in 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.1163 din 21.01.2022 privind privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii ”Extindere, modernizare și dotare sediu Primărie 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.1242 din 26.01.2022 privind aprobarea participării Școlii 
Gimnaziale nr.2 Marginea la proiectul Astronomie și ecologie pentru reducerea abandonului școlar 
(AERAS) – în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (lider de proiect). 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
  Avize comisie: 
 1.Comisia pentru  activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism; 

2.Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte muncă și protecție 
socială, protecție copii, tineret și sport; 
 10.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea zi. 
 Voturi pentru=16 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Vicol 
Marius);Împotrivă=0; Abțineri=0.Ordine de zi aprobată. 
  Punctul nr.2: 
 Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 29.12.2021. 
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 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță propune ca procesul-verbal să fie aprobat fără a mai fi citit, 
deoarece acesta se regăsește la mapă. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=16 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Vicol 
Marius);Împotrivă=0; Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.993 din 20.01.2022 privind darea în administrarea Liceului 
Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea, a unor imobile –clădiri și terenuri aferente, proprietate 
publică a UAT Comuna Marginea, județul Suceava. 
 Avize comisii:  
 1.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. 
 2.doamna Hrițcan Iliana: Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, 
culte muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport aprobă proiectul și recomandă 
consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Nichitean Dumitru: este de acord cu proiectul, trebuia inițiat mai de mult, deoarece cine 
folosește școala trebuie să administreze și clădirile; 
 2.consilier Martinescu Mircea: care este durata contractului? 
 -primar Lazar Gheorghe: durata este stabilită pe durata existenței construcțiilor sau a unității de 
învățământ; 
 3.consilier Boicu Danuț: este bine-venit proiectul, iar finanțarea va fi acordată tot de către consiliul 
local; să rămânem cu ceva atribuții cu privire verificarea modului de cheltuire a fondurilor acordate; 
 4.consilier Hrițcan Iliana: atâta timp cât avem doi reprezentanți în consiliile de administrație ale 
școlilor vom avea acces tot timpul la modul de cheltuire al banilor; 
 5.consilier Curea Iliuță: școlile au la începutul anului anumite solicitări, iar consiliul va aproba 
fondurile necesare; 
 -primar Lazar Gheorghe: de acum înainte, toate școlile vor fi obligate să-și obțină avizele necesare 
funcționării; 
 6.consilier Onufrei Ioan: noi le-am oferit un drept de gestionare și nu unul de proprietate asupra 
imobilelor; 
 La ședință participă domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel. 
 -consilier Hrițcan Iliana: noi practic dăm în administrarea școililor imobilele pe care oricum acestea 
le foloseau; 
 7.consilier Vicol Marius: crede că totuși ar trebui să verificăm modalitatea de cheltuire a sumelor 
alocate; 
 -consilier Hrițcan Iliana: cu privire la procesul de învățământ, numai școlile sunt în măsură să ia 
decizii cu privire la desfășurarea actului didactic; 
 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, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță, Vicol Marius);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.2. 
 Punctul nr.4: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.997 din 20.01.2022 privind darea în administrarea Școlii 
Gimnaziale nr. 2 Marginea a unor imobile –  clădiri și terenuri aferente, proprietate publică a UAT 
Comuna Marginea, județul Suceava. 
 Avize comisii:  
 1.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. 



4 
 

 2.doamna Hrițcan Iliana, Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, 
culte muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 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, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, 
Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță, Vicol Marius);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.3. 
 Punctul nr.5: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1002 din 20.01.2022 privind darea în administrarea Școlii 
Gimnaziale nr.3 Marginea a unor imobile –  clădiri și terenuri aferente, proprietate publică a UAT 
Comuna Marginea, județul Suceava. 
 Avize comisii:  
 1.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. 
 2.doamna Hrițcan Iliana, Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, 
culte muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 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, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, 
Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță, Vicol Marius);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.4. 
 Punctul nr.6: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1007 din 20.01.2022 privind darea în administrarea Grădiniței 
cu program prelungit Marginea a unor imobile –  clădiri și terenuri aferente, proprietate publică a UAT 
Comuna Marginea, județul Suceava. 
 Avize comisii:  
 1.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. 
 2.doamna Hrițcan Iliana, Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, 
culte muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 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, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, 
Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță, Vicol Marius);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.5. 
 Punctul nr.7: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1160 din 21.01.2022 privind aprobarea documentației tehnico-
economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii ”Amenajare centru civic in 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: consideră că titlul proiectului este puțin forțat; centrul civic reprezintă o 
suprafață mai întinsă decât cea propusă pentru amenajare; mai bine ar fi sunat amenajarea zonei 
Sală  de sport; de asemenea și fondurile prevăzute sunt prea mari; 
 -primar Lazar Gheorghe: titlul a fost aprobat în anul 2021, atunci când consiliul local al fost de 
acord cu întocmirea studiului; cu privire la sumă, toate lucrările prevăzute în a fi executate sunt de 
calitate; nu consideră că suma prevăzută ar fi exagerată; 
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 2.consilier Gheliuc Vasile: este o lucrare bine-venită pentru localitatea noastră; în centrul comunei 
nu avem absolut nimic; ne-am bucurat că a fost amenajat sensul giratoriu; 
 -primar Lazar Gheorghe: în zonă s-a mai încercat amenajarea unui teren de fotbal, dar proiectul nu 
a fost finalizat; 
 3.consilier Curea Ilie: stâlpii de la scenă vor fi din metal sau îmbrăcați cu lemn? 
 -primar Lazar Gheorghe: stâlpii vor fi îmbrăcați cu lemn din stejar tratat; 
 4.consilier Martinescu Mircea: ce fel de activități vor avea loc? 
 -primar Lazar Gheorghe: orice fel de activități școlare sau spectacole în aer liber; 
 5.consilier Vicol Marius: nu se putea amenaja o parcare? 
 6.consilier Nichitean Dumitru: și în legislatura trecută s-a vazut că zona trebuie amenajată; nu era 
rea nici ideea amenajării unui teren de sport; este un proiect scump; 
 7.consilier Boicu Danuț: prețurile în țara noastră la materiale de construcții s-au dublat, iar acest 
lucru trebuie avut în vedere; 
 8.consilier Hrițcan Iliana: această investiție nu s-ar putea realiza cu fonduri europene? 
 -primar Lazar Gheorghe: în momentul de față nu există publicat niciun ghid al solicitantului; 
 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, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Vicol Marius);Împotrivă=0; 
Abțineri=2 (Onufrei Ioan, Lungu Florin).Hotărârea nr.6. 
 Punctul nr.8:  
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1163 din 21.01.2022 privind privind aprobarea documentației 
tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii ”Extindere, modernizare și dotare sediu Primărie 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 Magopăț Gheorghe: a studiat proiectul de hotărâre; nu înțelege care este oportunitatea 
proiectului; crede că nu are o gândire retrogradă; nu consideră că este oportun un astfel de proiect; 
primăria este o construcție nouă; în viitor relația dintre cetățean și primărie va fi mai mult realizată 
prin mijloace electronice decât fizice; s-a abținut la votul pe comisie; 
 2.consilier Gheliuc Vasile: s-au cheltuit mai mulți bani pentru implementarea programului cu plata 
one line a taxelor și impozitelor, fără a fi prea mulți beneficiari; este bine să avem un proiect aprobat, 
deoarece nu știm când vor fi proiecte europene; la actualul buget nu vor fi bani pentru amenajarea 
fizică a clădirii; 
 3.consilier Curea Iliuță: trebuie să analizăm concret dacă se impune extinderea primăriei; 
 4.consilier Martinescu Mircea: dacă vom obține finanțare externă va fi mai bine; lumea din sat nu 
este de acord cu extinderea sediului; 
 5.consilier Lungu Florin: în anul 2012 ploua în sala de ședințe; nu este rău să avem întocmite 
proiecte, dar acestea trebuie să fie și finalizate; aruncăm banii pe proiecte; propune retragerea 
acestui proiect și construirea unui parc cu panouri fotovoltaice;  
 6.consilier Onufrei Ioan: în ce ar consta această extindere? 
 7.consilier Nichitean Dumitru: nu crede că este opurtun să modificăm sediul actual, mai ales că 
sursele de finanțare sunt de la bugetul local; să mergem în continuare cu modernizarea drumurilor, 
până nu vor mai fi drumuri de pământ în comună și apoi vom putea face un sediu modern; 
 -consilier Gheliuc Vasile: este bine să avem întocmite studii de fezabilitate, deoarece dacă vor fi 
alte surse de finanțare vom putea profita; 
 8.consilier Derevlean Gavril: de unde a avut domnul primar ideea de a moderniza sediul? 
 -primar Lazar Gheorghe: recunoaște că a discutat mai mult cu domnul viceprimar și cu 
proiectantul; a dorit ca toată lucrarea să fie făcută ca la carte; nu avem un spațiu corespunzător 
pentru arhiva primăriei, am primit notificări de la ISU și Arhivele Naționale; 
 -consilier Curea Iliuță: nu spune că modernizarea nu ar fi bună; dar mai bine vom înființa un parc 
folovoltaic, pe care îl vede prioritar; 
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 -consilier Lungu Florin: costurile prevăzute sunt foarte mari; 
 9.consilier Boicu Danuț: au loc niște discuții, care sunt benefice; să fie prioritizate lucrurile care 
sunt esențiale: să se schimbe calculatoarele, mobilierul etc; 
 -primar Lazar Gheorghe: prioritare sunt mutarea casieriei în exteriorul clădirii, modificarea sălii de 
ședințe, extinderea biroului urbanism; instalațiile termice și sanitare trebuie înlocuite; 
 -consilier Gheliuc Vasile: anul trecut s-a aprobat în consiliul local întocmirea acestui studiu de 
fezabilitate; ori acum nu mai vrem să-l aprobăm; 
 -consilier Nichitean Dumitru: este de acord cu cele afirmate de domnul Gheliuc; consiliul a votat 
întocmirea unui studiu de fezabilitate, dar costurile propuse sunt foarte mari; 
 -primar Lazar Gheorghe: consiliul local a mai aprobat în anul 2017 un studiu de fezabilitate cu 
privire la construirea unei remize PSI, spații pentru serviciul salubritate, etc tot cu fonduri proprii, care 
nu a fost pus în practică; 
 10.consilier Hrițcan Iliana: este de acord cu extinderea sediului primăriei, dar cu alte fonduri decât 
cele de la bugetul local; a propus în fața consiliului local necesitatea extinderii școlilor, dar nu a fost 
ascultată; 
 11.consilier Vicol Marius: a fost de acord cu întocmirea unui studiu de fezabilitate cu privire la 
modernizare asediului primăriei, dar cel prezentat astăzi spre aprobare prevede niște costuri excesiv 
de ridicate; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: am avut intenția ca modernizarea propusă să fie de calitate; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=8 (Hînțar Gavriluță, Vicol Marius, Derevlean Gavril, Gheliuc Vasile, Boicu Danuț, 
Hrițcan Iliana, Grigorean Marcel, Grigorean Constantin); Împotrivă=1(Nichitean Vasile-Dorel); 
Abțineri=8 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Hanțari Gheorghiță, 
Onufrei Ioan, Martinescu Mircea, Lungu Florin).Proiect respins. 
 Punctul nr.9: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1242 din 26.01.2022 privind aprobarea participării Școlii 
Gimnaziale nr.2 Marginea la proiectul Astronomie și ecologie pentru reducerea abandonului școlar 
(AERAS) – în parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (lider de proiect). 
 Avize comisii:  
 1.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. 
 2.doamna Hrițcan Iliana, Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, 
culte muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport aprobă proiectul și recomandă 
consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Onufrei Ioan: dacă am aprobat darea în administrarea școlilor a clădirilor și terenului 
aferent, plus că vor avea și buget alocat, acest proiect de hotărâre mai are sens? 
 -primar Lazar Gheorghe: fiind vorba despre participarea la un proiect european, trebuie adoptată o 
hotărâre în acest sens; 
 2.consilier Nichitean Dumitru: noi, la adoptarea bugetului local alocăm către școli fondurile 
necesare funcționării acestora; 
 3.consilier Hrițcan Iliana: este cadru didactic la Școala Gimnazială Nr.2, dar nu a știut că a fost 
selectată această școala ca fiind cu un procent ridicat de abandon școlar; 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre un proiect european, care se desfășoară în parteneriat 
cu Universitatea «Ștefan cel Mare» Suceava; își propune să inițieze activități practice în școlile din 
județul Suceava; 
 -consilier Onufrei Ioan: în trecut, a fost accesat un astfel de proiect la școala din Voievodeasa; 
 4.consilier Boicu Danuț: face parte din consiliul de administrație de la Școala Nr.2 Marginea și va 
vota proiectul; 
 -consilier Hrițcan Iliana: este vorba despre un proiect de 26.000 euro, iar participarea noastră 
presupune contribuția cu un procent de 2%; 
 -consilier Boicu Danuț: trebuie să fim conștienți că la această școală sunt cei mai mulți elevi din 
comună de etnie romă; nu este vina profesorilor că există această situație; au fost copii care s-au 
format în acestă școală și au reușit în viață; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
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 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, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță, Vicol Marius);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.7. 
 Punctul nr.10:DIVERSE: 
 1.adresa nr.27016 din 30.12.2021 ACET SA Suceava: să dispunem alocarea sumei de 1.792.245,00 
lei aferentă anului 2022-Asociația Județeană de Apă și Canalizare Suceava, ca parte a proiectului la 
care suntem parte; 
 -consilier Lungu Florin: ACET SA Suceava nu a făcut nicio lucrare, iar noi trebuie să suportăm niște 
costuri; 
 2.adresa nr.1485 din 14.12.2021 –SC ROTMAC ECO solicită majorarea tarifelor/persoană privind 
colectarea deșeurilor de la populație; 
 -primar Lazar Gheorghe: ar fi vorba la nivelul comunei despre o sumă de 53.000 lei; 
 -consilier Curea Iliuță: este un contract încheiat, cu o valabilitate de doi ani; 
 -consilier Lungu Florin: contractul a fost achiziționat pe SEAP, înseamnă că cel puțin o societate a 
oferit un alt preț; 
 -consilier Derevlean Gavril: să inițiem un proiect de hotărâre prin care societatea să plătească 
chirie pentru terenul pe care îl ocupă; 
 -consilier Boicu Danuț: să identificăm bine zona, societatea să nu construiască rampe de încărcare 
betonate, etc; 
 -consilier Grigorean Marcel: a trecut aproape un an de când întreaga comisie s-a deplasat în teren 
pentru a se identifica suprafețele de teren care sunt ocupate abuziv, sau pot fi scoase la 
închiriere/vânzare și nu s-a stabilit nimic; 
 -consilier Onufrei Ioan: îl întreabă pe domnul primar câți bani s-au cheltuit de la începutul 
mandatului său pe studii de fezabilitate și câte au avut aplicabilitate practică?  
 -primar Lazar Gheorghe: toate studiile de fezabilitate întocmite au fost puse în aplicare; 
 3.cererea nr.1271/26.01.2022 SC Rino Profil SRL prin administrator Panciuc Gavril: solicită 
închirierea unei suprafețe de teren în zona Luncă, în fața sediului societății; 
 -primar Lazar Gheorghe: la întocmirea Bugetului pentru anul 2022 se vor aloca fonduri pentru 
întabularea suprafețelor de teren care aparțin domeniului privat; 
 -consilier Lungu Florin: cât a costat deszăpezirea până acum? 
 -primar Lazar Gheorghe: a fost pe toate drumurile comunale cu mașina proprietate și nu a 
întâmpinat dificultăți; 
 -consilier Nichitean Dumitru: nu are ce reproșa societății care a efectuat deszăpezirea, poate doar 
faptul că pe anumite drumuri/ulițe înfundate zăpada a fost dată în fața porților și nu pe o laterală;  
 -adresa nr.22782/10/2 din 11.01.2022 –Instituția Prefectului –Județul Suceava, verificare legalitate 
HCL de la nr.53 la nr.56/2021: nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 -adresa nr.22783/10/2 din 11.01.2022 –Instituția Prefectului –Județul Suceava, verificare legalitate 
HCL de la nr.57 la nr.64/2021: nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 -adresa nr.22785/10/2 din 11.01.2022 –Instituția Prefectului –Județul Suceava, verificare legalitate 
HCL de la nr.65 la nr.74/2021: nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 -adresa nr.22787/10/2 din 17.01.2022 –Instituția Prefectului –Județul Suceava, verificare legalitate 
HCL de la nr.75 la nr.76/2021: nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: deszăpezirea a fost efectuată pe zone și de o calitate bună; 
 Domnul consilier Vicol Marius, 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, 
       Marius VICOL                                                   Adrian-Valentin ONCIUL 


