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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 29 decembrie 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.343 din 22.12.2021. 
 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 16 
consilieri din cei 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsește domnul  Grigorean Marcel; îl 
roagă pe domnul consilier Grigorean Constantin, președintele ales pe luna decembrie 2021 să 
conducă ședința. 
 Acesta dă cuvântul domnului Lazar Gheorghe –primarul comunei, să prezinte următoarea ordine de 
zi: 
 1.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 
25.11.2021. 
 Prezintă: secretarul general al comunei; 
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată din 
data de 10.12.2021. 
 Prezintă: secretarul general al comunei; 
 3.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată din 
data de 22.12.2021. 
 Prezintă: secretarul general al comunei; 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.241 din 19.11.2021 pentru aprobarea Regulamentului 
privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru proiecte de activitate sportivă. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia 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.16.590 din 26.11.2021 privind aprobarea organizării reţelei 
şcolare de învăţământ preuniversitar de stat în UAT comuna Marginea, județul Suceava în anul şcolar 
2022-2023. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie,  activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport. 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.17.612 din 20.12.2021 privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partizile nr.5887 Hașca și nr.5889 Hașca. 

Inițiator:Gavriluță Hînțar -viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 7.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Nichitean Vasile-Dorel, 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 
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interese/incompatibilitate cu privire la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare 
din data de 29 decembrie 2021. 
 Nu este cazul. 
 Punctul nr.1: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data 
de 25.11.2021. 
 -consilier Sfîrnaciu Dorel: procesul-verbal precum și următoarele două se regăsesc la mapa de 
ședință; propune ca acestea să fie aprobate fără a mai fi citite; 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Constantin);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 10.12.2021. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Constantin);Împotrivă=0; Abțineri=0;Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de 
îndată din data de 22.12.2021. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Constantin);Împotrivă=0; Abțineri=0;Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.241 din 19.11.2021 pentru aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al UAT 
comuna Marginea, județul Suceava pentru proiecte de activitate sportivă. 
 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. 
 Discuții: 
 1.consilier Martinescu Mircea: de prevederile acestui regulament va beneficia și echipa locală de 
fotbal? 
 -primar Lazar Gheorghe: dacă se va depune un proiect în acest sens și echipa locală de fotbal va 
beneficia de fonduri, dar din sezonul viitor; 
 2.consilier Lungu Florin: dacă este prevăzută o anumită sumă? 
 -primar Lazar Gheorghe: la aprobarea Bugetului local pentru anul 2022 vor fi alocate sumele 
necesare;vor beneficia doar cluburile sportive și afiliate la federație;în anul 2022 va fi prezentat un 
proiect de hotărâre prin care și alte cluburi sportive sau culturale să poată beneficia de fonduri; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Constantin);Împotrivă=0; Abțineri=0;Hotărârea nr.80. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.590 din 26.11.2021 privind aprobarea 
organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat în UAT comuna Marginea, județul 
Suceava în anul şcolar 2022-2023. 
 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. 
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 Discuții: 
 1.consilier Hrițcan Iliana: pe raza localității noastre sunt patru instituții de învățământ cu 
personalitate juridică, iar noi astăzi votăm ca aceste instituții să-și păstreze personalitate juridică; 
aceste instituții vor funcționa la fel și în anul școlar 2022-2023; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Constantin);Împotrivă=0; Abțineri=0;Hotărârea nr.81. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.17.612 din 20.12.2021 privind aprobarea 
prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna 
Marginea, județul Suceava pentru partizile nr.5887 Hașca și nr.5889 Hașca. 
 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=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Constantin);Împotrivă=0; Abțineri=0;Hotărârea nr.82. 
 Punctul nr.7: DIVERSE: 
 -primar Lazar Gheorghe: a comunicat planșele cu denumirea străzilor din comună; roagă consilierii 
să analizeze și să facă propuneri; 
 1.consilier Hrițcan Iliana: a observat că peste apă denumirea de strada Dealul Fătului va fi 
schimbată; 
 -primar Lazar Gheorghe: a fost sunat de mai mulți locuitori, care apreciază că denumirea propusă 
nu este tocmai potrivită; 
 2.consilier Lungu Florin:era de acord să rămână denumirile de strada Principală și strada Ceramicii; 
 -primar Lazar Gheorghe: logica  a fost ca strazile principale să primească denumirea de «căi», iar 
restul de străzi -pe zone, denumiri de flori, păsări, arbori-arbuști și denumiri locale; 
 3.consilier Vicol Marius:cu privire la postul de asistent medical la școli ce se mai aude? 
 -primar Lazar Gheorghe: o să trebuiască angajați patru asisteți medicali cu normă întreagă și un 
medic cu ½ normă pentru a gestiona activitatea acestora; cu toții vor fi angajați ai primăriei, DSP 
Suceava va asigura fondurile salariale, existând însă și posibilitatea ca salariile să fie plătite de la 
bugetul local, cu aprobarea consiliului; 
 4.consilier Curea Iliuță:cum vor fi montate plăcuțele cu denumirea străzilor? 
 -primar Lazar Gheorghe: soluția care va fi aleasă, va fi prezentaă consiliului local; așteaptă 
propuneri; 
 5.consilier Boicu Danuț:apreciază că denumirile propuse să fie stabilite pe zone; să prindem 
fonduri la bugetul pe anul 2022 pentru plantarea de arbori ornamentali, paltini, stejari, etc; 
 6.consilier Nichitean Dumitru:nu trebuia inițiat un proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și 
impozitelor locale pentru 2022? 
 -primar Lazar Gheorghe: a fost aprobată indexarea acestora cu rata inflației; 
 Domnul consilier Grigorean Constantin, 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, 
          Constantin GRIGOREAN                                        Adrian-Valentin ONCIUL 

 
 


