ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 09 FEBRUARIE 2022, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei
Marginea, judeţul Suceava
Consiliul local al comunei Marginea a fost convocat în şedinţă extraordinară prin Dispoziţia
primarului comunei Marginea nr.34 din 04.02.2022.
Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență.
Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că sunt prezenți toți cei 17
consilieri convocați, iar ședința este legal constituită; roagă colegii să formuleze propuneri pentru
alegerea președintelui de ședință.
La ședință participă domnul Joltea Vasilică –Șef birou financiar-contabil, achiziții publice și fonduri
europene.
Punctul nr.1:

1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1798 din 04.02.2022 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 Derevlean Gavril îl propune ca președinte de ședință pentru luna februarie 2022
pe domnul consilier Boicu Danuț; nemaifiind alte propuneri, 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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril,
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=1(Boicu Danuț).Hotărârea nr.8.
Domnul Boicu Danuț le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului primar Lazar Gheorghe pentru
a prezenta următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1.798 din 04.02.2022 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.1613 din 02.02.2022 privind aprobarea Bugetului local al
comunei Marginea pentru anul 2022 și a Contului de execuție al Bugetului local pentru 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=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.
Punctul nr.2:
Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1613 din 02.02.2022 privind aprobarea Bugetului local al
comunei Marginea pentru anul 2022 și a Contului de execuție al Bugetului local pentru anul 2021.
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: personal nu este de acord cu amplasarea celor trei stații de autobuz,
recomandă ca banii să fie alocați pentru orice altă investiție;
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2.consilier Magopăț Gheorghe: în urmă cu mai mulți ani a luptat aproape două mandate pentru ca
mai multe terenuri să fie concesionate, printre care și zona Floaca, pentru construirea de locuințe; cu
greu s-a extins și rețeaua de curent; acum urmează betonarea, pe care însă nu o regăsește în buget;
se va abține de la vot, fiind consecvent;
-primar Lazar Gheorghe:ca să se poată betona drumul de la Floaca trebuie ca mai întâi să fie
întocmite și aprobate studiul de fezabilitate și proiectul tehnic;
3.consilier Gheliuc Vasile: este de acord ca suma alocată pentru amplasarea a trei stații de autobuz
să fie utilizată pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru amplasarea a două locuri de joacă
în partea de sus a comunei;
4.consilier Vicol Marius: să întocmim un studiu de fezabilitate pentru înființarea unui centru SPA și
a unui parc de aventură, cu fonduri europene;
5.consilier Curea Iliuță: drumul de la Floaca a trecut din proprietatea Ocolului silvic în domeniul
public al primăriei;
6.consilier Boicu Danuț: oamenii din zona Floaca nu știu cine este proprietarul drumului, ei doresc
ca acesta să fie betonat; pașii care sunt făcuți până acum sunt foarte buni;
7.consilier Nichitean Dumitru: este un proiect de buget destul de bine întocmit, au fost consultați
toți consilierii; nu crede că toți banii trebuie să fie folosiți doar la betonarea drumurilor; amenajarea
centrului civic este propusă ca o lucrare multianuală pe trei ani; propune să mai găsim ceva fonduri
pentru a termina lucrarea într-un an sau un într-un an și jumătate;vedem și reabilitarea căminului
cultural cât de mult durează; cum s-au alocat banii școlilor? pentru liceu au fost propuse sume mult
mai mari față de școlile gimnaziale;
-primar Lazar Gheorghe: au fost propuse sumele necesare și solicitate de către fiecare școală;pe
total școli, suma este identică cu cea aprobată în anul 2021;
8.consilier Hrițcan Iliana: apreciază propunerea domnului Vicol Marius; cu privire la fondurile
alocate școlilor s-a procedat foarte bine, deoarece s-a răspuns solicitărilor; c acapitolul dotări școlile
stau foarte bine;
9.consilier Derevlean Gavril: bugetul pentru liceu este puțin cam mare; este totuși o clădire nouă,
iar sumele solicitate nu se justifică;
-consilier Onufrei Ioan: deja se lucrează la liceu la montarea pavajului; ideea domnului consilier
Nichitean Dumitru este foarte bună, să încercăm să finalizăm o investiție într-un an;
-consilier Gheliuc Vasile: școlile stau foarte bine la capitolul financiar;
10.consilier Boicu Danuț: nu vede o comună dezvoltată fără nicio stație de autobuz/bus;au avut loc
accidente rutiere în care au fost implicați elevi;
11.consilier Martinescu Marius: au fost cerințe cu privire la amplasarea unor stații de autobuz, mai
ales în zona centrală;
12.consilier Lungu Florin: să alocăm școlilor sumele de bani calculate pe număr de elevi; ar dori și
pentru copiii din partea de sus a comunei amenajarea a două locuri de joacă;
-contabil Joltea Vasilică: suma de 600.000 alocată pentru școli este numai de la bugetul local; vor
mai primi fonduri de la bugetul de stat; suma de 350.000 lei propusă pentru liceu nu este o sumă
mare: include transportul elevilor, decontarea navetei pentru cadre, reparații curente etc;
-consilier Hrițcan Iliana: liceul are mai multe clădiri aflate în folosință; și la sala de sport este
necesară schimbarea covorului plasticat;
Se supune la vot următorul amendament propus de domnul consilier Onufrei Ioan:

«Sunteți de acord ca suma de 60.000 lei alocată pentru înființarea a trei stații de autobuz în
comuna Marginea să fie repartizată pentru finalizarea centrului civic?»

Voturi pentru=9 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Vicol Marius);Împotrivă=0; Abțineri=8
(Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar
Gavriluță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț).Amendament aprobat.
Se supune la vot următorul amendament propus de domnul consilier Curea Iliuță:

«Sunteți de acord ca din suma propusă și alocată pentru Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim”
Marginea suma de 100.000 lei să fie repartizată pentru finalizarea centrului civic?»

Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu Florin,
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Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Vicol Marius, Boicu Danuț);Împotrivă=0; Abțineri=3
(Grigorean Marcel, Martinescu Mircea, Hrițcan Iliana).Amendament aprobat.
Se supune la vot următorul amendament propus de domnul consilier Vicol Marius:

«Sunteți de acord cu întocmirea unui studiu de fezabilitate:« Realizarea unui centru SPA și a unui
parc de aventură cu fonduri atrase?»

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. ).Amendament aprobat.
-consilier Lungu Florin: dorește amenajarea a două locuri de joacă în partea de sus a satului.
-consilier Boicu Danuț: este de acord cu propunerea domnului Lungu Florin; să identificăm
suprafețele de teren pe care se pot amenaja aceste locuri de joacă;
-primar Lazar Gheorghe: au fost deja aprobate două studii și cu cel propus vor fi trei suplimentare;
Se supune la vot următorul amendament propus de domnul consilier Lungu Florin:

«Sunteți de acord cu întocmirea unui studiu de fezabilitate: «Amenajarea a două spații de joacă în
partea de sus a comunei?»

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. ).Amendament aprobat.
-consilier Gheliuc Vasile: vom cheltui toți banii alocați pentru modernizarea drumurilor?
-primar Lazar Gheorghe: intenția este de a se construi cât mai repede, dacă timpul ne va permite;
-consilier Nichitean Dumitru: au fost primite solicitări din partea firmei care betonează drumurile
pentru plata unor sume suplimentare?
-primar Lazar Gheorghe: s-a primit o astfel de cerere, dar încă nu a fost analizată; doar în situația
în care va exista o notă justificativă legală se vor putea efectua plăți suplimentare;
-consilier Gheliuc Vasile: propune ca suma de 240.000 lei bugetată la contractul pentru betonare
(capitolul diverse și neprevăzute) să fie repartizată pentru amenajarea centrului civic, iar eventualele
solicitări suplimentare să fie discutate la rectificarea bugetului;
-viceprimar Hînțar Gavriluță: la modernizarea drumurilor am intervenit cu foarte multe solicitări,
care implică costuri suplimentare;
-primar Lazar Gheorghe: este bine ca întreaga sumă propusă pentru modernizarea drumurilor să
rămână acolo pentru a finaliza lucrarea, cu toate că s-ar putea solicita suplimentarea sumei inițiale;
-consilier Curea Iliuță: este de acord, numai să fie verificată calitatea lucrărilor;
-consilier Nichitean Dumitru: a avut ocazia să meargă pe drumul din spatele magazinului la
Coțofrea spre depozitul de materiale de construcții și a constatat că o buna porțiune, chiar pe mijlocul
drumului, este efectiv cârpită;
-consilier Magopăț Gheorghe: este de acord cu întocmirea studiului de fezabilitate, dar dorește
betonarea drumului la Floaca cât mai curând;
-consilier Vicol Marius: să nu rămânem doar la stadiul de promisiuni;
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.9.
Domnul consilier Boicu Danuț, 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,
Danuț BOICU

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
Adrian-Valentin ONCIUL

3

