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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 21 APRILIE 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.132 din 14.04.2022. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că la ședința sunt prezenți 14 
consilieri, dintr-un total de 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc domnii: Grigorean 
Marcel, Curea Iliuță și Boicu Danuț; roagă colegii să formuleze propuneri pentru alegerea 
președintelui de ședință. 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.5176 din 14.04.2022 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 Gheliuc Vasile îl propune ca președinte de ședință pentru luna aprilie 2022 pe domnul 
consilier Derevlean Gavril; nemaifiind formulate alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-
Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță)Împotrivă=0; Abțineri=1(Derevlean 
Gavril,).Hotărârea nr.24. 
 La ședință participă și domnul consilier Boicu Danuț. 
 Domnul Derevlean Gavril le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului primar Lazar Gheorghe 
pentru a prezenta următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.5176 din 14.04.2022 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 
31.03.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4991 din 11.04.2022 privind aprobarea Planului de analiză și 
acoperire a riscurilor (PAAR) al UAT comuna Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.5179 din 14.04.2022 privind aprobarea modificării 
Organigramei şi a Statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 

5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.5110 din 13.04.2022 privind aprobarea proiectelor de 
finanţare de la bugetul local al comunei Marginea ale unităţilor de cult din comuna Marginea, judeţul 
Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisie:  
 1.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
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 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.5185 din 14.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare 
depusă de către ”Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava” în vederea obținerii unei finanțări 
nerambursabile de la bugetul local al comunei Marginea, județul Suceava. 
 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. 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.5173 din 14.04.2022 privind aprobarea depunerii Cererii de 
finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ”Dezvoltarea unei rețele 
inteligente de distribuție a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de Sus  din 
județul Suceava”, în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 8. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.5170 din 14.04.2022 privind aprobarea încheierii unui Acord 
de parteneriat între UAT Comuna Marginea și UAT Comuna Horodnic de Sus, județul Suceava privind 
colaborarea între părți, în vederea asigurării cadrului necesar depunerii Cererii de finanțare și 
implementării proiectului ”Dezvoltarea unei rețele  de distribuție a gazelor naturale in 
comunele  Marginea și Horodnic de Sus din județul Suceava”, în cadrul Programului National 
de Investitii ”Anghel Saligny”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 9.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea zi. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril);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 21 aprilie 2022. 
 Nu este cazul. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data 
de 31.03.2022. 
 -domnul Sfîrnaciuc Dorel: propune aprobarea acestuia fără a mai fi citit, deoarece se regăsește la 
mapă; 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4991 din 11.04.2022 privind aprobarea Planului 
de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR) al UAT comuna Marginea, județul Suceava. 
 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. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Lungu Florin: la următoarea rectificare de buget, va propune alocarea sumei necesare în 
vederea achiziționării unei autospeciale pentru stingerea incendiilor; 
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 -primar Lazar Gheorghe: această cerință a fost analizată; singura necunoscută o reprezintă 
achiziționarea uneia noi printr-un proiect GAL, sau a uneia second hand; 
 2.consilier Vicol Marius: care este atributul primăriei cu privire la utilizatorii de pășune, deoarece au 
avut loc mai multe incendii și nu s-a luat nicio măsură; în urma unui astfel de incendiu i-a fost 
distrusă o parte din gard; 
 -primar Lazar Gheorghe:  reprezentanții APIA au fost în teren, iar suprafețele de pășune pe care 
au avut loc incendii vor fi excluse de la plata subvenției; 
 3.consilier Boicu Danuț: cetățenii din comună consideră ca absolut necesară achiziționarea unei 
mașini de pompieri; este un lucru foarte serios; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.25. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.5179 din 14.04.2022 privind aprobarea 
modificării Organigramei şi a Statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Marginea, județul Suceava. 
 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 voteze proiectul în forma prezentată de 
inițiator. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.26. 

Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.5110 din 13.04.2022 privind aprobarea 
proiectelor de finanţare de la bugetul local al comunei Marginea ale unităţilor de cult din comuna 
Marginea, judeţul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisii: 
 1.Onufrei Ioan, Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism avizează favorabil și propune consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 2.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. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.27. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.5185 din 14.04.2022 privind aprobarea cererii de 
finanțare depusă de către ”Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava” în vederea obținerii unei 
finanțări nerambursabile de la bugetul local al comunei Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisii: 
 1.Onufrei Ioan, Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism avizează favorabil și propune consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 2.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. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
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Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.28. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.5173 din 14.04.2022 privind aprobarea depunerii 
Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ”Dezvoltarea unei 
rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de Sus  din 
județul Suceava”, în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avizul comisiei: Onufrei Ioan, Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism  avizează favorabil și recomandă consiliului local să voteze proiectul în forma 
prezentată de domnul primar. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Martinescu Mircea: este de acord cu proiectul; care este partea noastră de cofinanțare? 
 -primar Lazar Gheorghe: aducerea terenului la starea inițială revine primăriei; nu știm exact care 
vor fi sumele, deoarece va fi o plată eșalonată multianual, în funcție de lucrările care se vor executa; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.29. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.5170 din 14.04.2022 privind aprobarea încheierii 
unui Acord de parteneriat între UAT Comuna Marginea și UAT Comuna Horodnic de Sus, județul 
Suceava privind colaborarea între părți, în vederea asigurării cadrului necesar depunerii Cererii de 
finanțare și implementării proiectului ”Dezvoltarea unei rețele  de distribuție a gazelor naturale in 
comunele  Marginea și Horodnic de Sus din județul Suceava”, în cadrul Programului National de 
Investitii ”Anghel Saligny”. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avizul comisiei: Onufrei Ioan, Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism  avizează favorabil și recomandă consiliului local să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.30. 
 Punctul nr.9:  
 DIVERSE: 
 1.SC ROTMAC-ECO SRL, Marginea nr.719, jud. Suceava –cererea nr.4726 din 05.04.2022: revenire 
la două cereri anterioare, solicită aprobarea închirierii/concesionării unei suprafețe de cca 3500 mp 
teren; 
 -primar Lazar Gheorghe: comisia de urbanism trebuie să se deplaseze în teren și să întocmească 
un proces-verbal, deoarece până acum nu au întocmit un astfel de act; noi nu urmărim să vindem 
terenuri; suntem invadați de astfel de cereri; 
 -consilier Boicu Danuț: nu cunoaștem care este categoria de folosință a terenului solicitat;  
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre categoria teren neproductiv; 
 2.Bodnarescu Sorinel, Marginea nr.2837, jud. Suceava-cererea nr.4856/07.04.2022: solicită 
aprobarea cumpărării unei suprafețe de 28 ari teren la locul Moara Bacală; 
 -primar Lazar Gheorghe: comisia de urbanism se va deplasa în teren și va prezenta o propunere 
consiliului local; 
 -consilier Vicol Marius: în momentul în care s-a intervenit pentru stingerea incendiului care a 
cuprins cele trei locuințe de lângă liceu și utilizarea rezervei de apă a liceului, s-a constatat că 
generatorul nu funcționa; 
 -primar Lazar Gheorghe: clădirea liceului precum și dotările acestuia sunt încă în garanția 
constructorului; 
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 -consilier Lungu Florin: să se efectueze verificări la liceu; care este cauza nefuncționării 
generatorului? insistă pentru achiziționarea de urgență a unei mașini de pompieri; 
 -primar Lazar Gheorghe: prin GAL, fiecărei localități îi revine o sumă de aproximativ 40.000 euro 
pe an; se va vedea cum vom proceda; 
 -consilier Nichitean Dumitru: în mandatul trecut a fost propusă  achiziționarea unei astfel de 
mașini, dar proiectul a fost respins; la recepția școlii au fost prezenți toți specialiștii externi; a fost 
verificată fiecare instalație în parte; reprezentantul PSI a fost foarte exigent; au trecut trei ani și este 
posibil ca anumite componente să nu mai funcționeze ca la inaugurare; administratorul școlii să facă 
verificări și să încerce toate sistemele; 
 -primar Lazar Gheorghe: în această primăvară ne-am confruntat cu foarte multe incendii de 
vegetație; de asemenea a avut loc și incendiul recent în care două locuințe cu anexe au fost mistuite 
în întregime, iar o a treia distrusă parțial; 
 -consilier Vicol Marius: să oferim niște sume de bani din partea consiliului local, ca ajutoare de 
urgență, familiilor care și-au pierdut locuințele în incendiu; 
 -primar Lazar Gheorghe: a aprobat, prin dispoziție din fondul pentru situații de urgență aflat la 
dispoziția primarului suma de  10.000 lei/familie; va propune consiliului local și acordarea cu titlu 
gratuit a unei cantități de 20 mc lemn construcții/familie din pădurea comunală; 
 -consilier Grigorean Constantin: toate cele trei familii vor primi aceeași sumă de bani? 
 -primar Lazar Gheorghe: fiecare familie va primi suma de 10.000 lei; 
 -consilier Boicu Danuț: în comuna noastră, chiar dacă am avea o mașină de pompieri nu există o 
sursă de apă; cum putem acoperi acest incovenient? 
 -primar Lazar Gheorghe: sursa de apa de la liceu este în evidența pompierilor, dar numai aceasta 
nu este suficientă; ca trebui să amenajam o sursă de apă pentru comună; 
 -consilier Martinescu Mircea : la magazinul PROFI există o sursă de apă și va mai fi una la căminul 
cultural; 
 Domnul primar Lazar Gheorghe le urează tuturor Sărbători Pascale cu bine, liniște si pace.  
 Domnul consilier Derevlean Gavril, 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, 
        Gavril DEREVLEAN                                            Adrian-Valentin ONCIUL 

 
 


