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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 12 MAI 2022, în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al comunei 

Marginea, judeţul Suceava 
 

 Consiliul local al comunei Marginea a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată prin 
Dispoziţia primarului comunei Marginea nr.165 din 11.05.2022. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 Domnul consilier Magopăț  Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că la ședința sunt prezenți 15 
consilieri, dintr-un total de 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc domnii: Grigorean 
Marcel și Vicol Marius; roagă colegii să formuleze propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6318 din 11.05.2022 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 Sfîrnaciuc Dorel îl propune ca președinte de ședință pentru luna mai 2022 pe domnul 
viceprimar Hînțar Gavriluță; nemaifiind formulate alte propuneri, se supune la vot proiectul de 
hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril,Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana)Împotrivă=0; 
Abțineri=1(Hînțar Gavriluță).Hotărârea nr.31. 
 Domnul Hînțar Gavriluță le mulțumește colegilor pentru votul acordat; dă cuvântul domnului 
primar Lazar Gheorghe pentru a prezenta următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6318 din 11.05.2022 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.6221 din 11.05.2022 privind aprobarea proiectului 
”Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Marginea, județul Suceava”, depunerea 
Cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență / Componenta C10 – Fondul 
Local și a cheltuielilor legate de proiect. 
 Avize comisie:  
 1.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 2.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 Se supune la vot ordinea zi. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);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 
extraordinare de îndată din data de 12 mai 2022. 
 Nu este cazul. 
 Punctul nr.2: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6221 din 11.05.2022 privind aprobarea 
proiectului ”Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Marginea, județul Suceava”, 
depunerea Cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență / Componenta 
C10 – Fondul Local și a cheltuielilor legate de proiect. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
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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.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 Onufrei Ioan: este un proiect extraordinar de important pentru comună; dorește să știe 
dacă sunt și cheltuieli neeligibile? 
 -primar Lazar Gheorghe: sunt și cheltuieli neeligibile, care reprezintă aproximativ 1/3 din suma 
totală; printre altele este vorba și despre plata avizelor necesare; 
 -consilier Onufrei Ioan:revine, deoarece proiectul supus dezbaterii este la cel mai important act pe 
care consiliul local îl aprobă o dată la 10 ani; recomandă să se acorde o maximă atenție; 
 2.consilier Nichitean Dumitru: este foarte bine că am început demersurile pentru noul PUG; nu 
avem certitudinea că aceasta va fi și valoarea finală; să fim foarte atenți, deoarece în actualul PUG 
există parcele tăiate exact în jumătate, amplasate atât în intravilan cât și în extravilan, iar proprietarii 
acestora au fost în imposibilitatea de a construi, cum ar fi în zonele Luncă, Cornu Linii, Șoarec; 
consiliul județean a ajutat întotdeauna consiliile locale prin alocarea unor sume suplimentare pentru 
achitarea PUG –ului, fiind vorba despre costuri foarte mari, pe care nu toate localitățile le pot suporta; 
 3.consilier Lungu Florin: în prețul PUG –ului vor fi amenajate și două stații de încărcare a 
vehiculelor electrice? 
 -prima Lazar Gheorghe: fiind vorba despre un prim proiect finanțat prin PNRR, în mod automat 
acesta conține și amplasarea a două stații de încărcare, una de putere mare și una de putere mică, 
costurile acestora fiind eligibile; noi vom suporta doar cheltuielile ce reprezintă punerea acestora în 
funcțiune; 
 4.consilier Boicu Danuț: cu ocazia extinderii noului PUG să avem de grijă să nu se mai emită 
autorizații de construire în aceași zonă atât pentru locuințe, hale de producție și ferme; 
 -primar Lazar Gheorghe: PUG va cuprinde toate regulile cu privire la regimul construcțiilor; 
 5.consilier Curea Iliuță: cât costă o stație de încărcarare? 
 -primar Lazar Gheorghe: stațiile sunt gratuite, doar punerea acestora în funcțiune ne va costa 
suma de 60.000 lei; 
 Nemaifiind discuții, se supune proiectul de hotărâre la vot. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril,Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.32. 
 Domnul consilier Hînțar Gavriluță, preşedintele de şedinţă, arată că au fost epuizate toate punctele 
de pe ordinea de zi, declară închise lucrările şedinţei extraordinare de îndată 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, 
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