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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 14 IULIE 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.224 din 06.07.2022. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 La ședință participă domnul Mihalescu Gavril, inspector urbanism. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 Domnul consilier Nichitean Dumitru, următorul decan de vârstă în absența domnului 
Magopăț Gheorghe precizează că la ședința sunt prezenți 13 consilieri, dintr-un total de 17 
convocați, iar ședința este legal constituită, lipsesc domnii: Magopăț Gheorghe, Grigorean 
Marcel, Gheliuc Vasile și Vicol Marius; roagă colegii să propună un președinte de ședință; 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8408 din 06.07.2022 privind alegerea 
președintelui de ședință. 
 Avizul comisiei: domnul Boicu Danuț- 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 Sfîrnaciuc Dorel îl propune ca președinte de ședință pe domnul consilier 
Hanțari Gheorghiță;nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=12 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță); Împotrivă=0; Abțineri=1(Hanțari 
Gheorghiță).Hotărârea nr.38. 
 Domnul consilier Hanțari Gheorghiță le mulțumește colegilor pentru votul acordat și îl 
roagă pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. 
 Primar Lazar Gheorghe precizează că dorește suplimentarea ordinii de zi cu încă două 
proiecte de hotărâre, după cum urmează: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8510 din 11.07.2022 privind acordarea mandatului 
special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în 
numele și pe seama UAT comuna Marginea, Județul Suceava, Actele adiţionale de 
modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare 
Suceava.  

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 2.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 8568 din 12.07.2022 privind atestarea apartenenței 
la domeniul privat al UAT comuna Marginea, județul Suceava a unor suprafețe de teren.  

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță); Împotrivă=0; 
Abțineri=0;Suplimentare aprobată. 
 Primar Lazar Gheorghe prezintă următoarea ordine de zi, conform suplimentării aprobate, 
astfel: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8408 din 06.07.2022 privind alegerea președintelui 
de ședință. 
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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 
31.05.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8015 din 27.06.2022 privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna 
Marginea, județul Suceava pentru partida nr.5895 Hașca. 
 Inițiator:Gavriluță Hînțar -viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8411 din 06.07.2022 privind aprobarea efectuării 
unor cheltuieli din Bugetul local al comunei Marginea. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisii: 
 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. 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 8011 din 27.06.2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate / DALI și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare prin betonare DC Manole din Comuna 
Marginea, județul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8008 din 27.06.2022  privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizati - etapa proiect tehnic, 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. 
 7.Proiect de hotărâre privind propunerea scoaterii definitive din circuitul agricol a unei 
suprafeţe de 12.300 mp teren agricol, categoria de folosință «pajiști» ce aparține domeniului 
privat al comunei Marginea, judeţul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8510 din 11.07.2022 privind acordarea mandatului 
special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în 
numele și pe seama UAT comuna Marginea, Județul Suceava, Actele adiţionale de 
modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare 
Suceava.  

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 9.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 8568 din 12.07.2022 privind atestarea apartenenței 
la domeniul privat al UAT comuna Marginea, județul Suceava a unor suprafețe de teren.  

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 10.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean 
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Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță); 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 14 iulie 2022. 
 Nu este cazul. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară 
din data de 31.05.2022. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță propune ca procesul-verbal să fie aprobat fără a mai fi 
lecturat, deoarece se regăsește la mapă. 
 Se supune la procesul-verbal. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță); Împotrivă=0; 
Abțineri=0;Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8015 din 27.06.2022 privind aprobarea 
prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT 
comuna Marginea, județul Suceava pentru partida nr.5895 Hașca. 
 Avizul comisiei: 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. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță); Împotrivă=0; Abțineri=0; 
Hotărârea nr.39. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8411 din 06.07.2022 privind aprobarea 
efectuării unor cheltuieli din Bugetul local al comunei Marginea. 
 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-l voteze în forma prezentată de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Nichitean Dumitru: aceste ghiozdane/genți sunt pentru elevii de la toate cele trei 
școli? 
 -primar Lazar Gheorghe: da, conform datelor comunicate, sunt cuprinși toți elevii din 
comună care sunt înscriși în clasa 0; 
 2.consilier Martinescu Mircea: vom asigura rechizitele numai pentru elevii din clasa 0?face 
parte din CA al liceului tehnologic și știe că există și câteva cazuri sociale pentru care am 
putea să intervenim; 
 -primar Lazar Gheorghe: pentru cazurile sociale consiliul local a alocat sumele necesare 
școlilor în vederea acordării de burse sociale; în comună sunt peste 1000 de elevi care 
frecventează toate ciclurile școlare; 
 3.consilier Hrițcan Iliana: elevii claselor pregătitoare nu beneficiază de manuale școlare; 
aceste rechizite sunt bine-venite;salută această inițiativă, care a fost demarată anul trecut și 
speră că va fi menținută și în viitor; a avut clasa pregătitoare în anul 2021 și a constatat că 
aceste rechizite au prins foarte bine; 
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 -primar Lazar Gheorghe: dorește ca în prima zi de școală, elevii de la clasa pregătitoare 
să primească rechizite gratuite; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță); Împotrivă=0; Abțineri=0; 
Hotărârea 40. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 8011 din 27.06.2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate / DALI și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare prin betonare DC Manole din 
Comuna Marginea, județul Suceava”. 
 Avizul comisiei: 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. 
 DISCUȚII:  
 1.consilier Nichitean Dumitru: este bine că am reușit într-un final și la inițiativa unor 
consilieri din partidul său, să pregătim documentația pentru acest drum; o întrebare pentru 
domnul primar: 620 m vor fi modernizați cu o sumă de peste 10 mld lei vechi? 
 -primar Lazar Gheorghe: proiectantul își asumă cele scrise; aceste costuri au fost stabilite 
avandu-se în vedere prețurile actuale precum și tendința acestora de creștere; drumul va 
avea o lățime totală de 5,5 m care include calea de rulare și acostamentele; șanțurile vor din 
pământ; 
 2.consilier Boicu Danuț: ar fi posibilă demararea acestei lucrări în anul 2022? 
 -primar Lazar Gheorghe: la prima rectificare de buget va fi alocată suma necesară 
întocmirii proiectului tehnic, apoi lucrarea va fi scoasă la licitație; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță); Împotrivă=0; Abțineri=0; 
Hotărârea 41. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8008 din 27.06.2022  privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizati - etapa proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii 
”Amenajare centru civic in Comuna Marginea, județul Suceava”. 
 Avizul comisiei: 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. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Onufrei Ioan: acest proiect a fost aprobat de consiliul local la începutul acestui 
an, iar suma alocată a fost de aproximativ 12 mld lei vechi, ori acum observă că această 
sumă s-a dublat;este un preț extrem de mare; 
 -primar Lazar Gheorghe: lucrarea a fost publicată pe SEAP, a fost descărcată de trei 
firme, dar niciuna nu a depus vreo ofertă;a analizat care erau prețurile în decembrie 2021 și 
care sunt prețurile în luna iulie 2022 și a constatat că acestea practic s-au dublat;prețul final 
va fi impus de licitație; 
 2.consilier Martinescu Mircea: a găsit în Devizul general lucrări de tipul: organizarea 
procedurilor de achiziție, montarea de utilaje și echipamente; a discutat cu foarte mulți 
cetățeni, iar lumea nu este de acord cu alocarea unei sume atât de mari; se discută de 
recesiune, ori noi amenajăm parcuri; reprezintă 200 de cetățeni, este consilier independent și 
se va gândi la modul în care va vota; 
 -primar Lazar Gheorghe: sunt anumite taxe pe care trebuie să le plătim; dezvoltarea 
comunității nu stă doar în modernizarea infrastruturii; 
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 3.consilier Nichitean Dumitru:acum înțelege din ce cauză este denumirea proiectului atât 
de pompoasă și costă 32 mld; când a fost primar a inițiat un proiect care costa 9 mld și nu a 
fost aprobat; nu putem aloca 800.000 de euro pentru o groapă de la sala de sport; s-au 
efectuat lucrări în anii trecuți cu sume de bani mult mai mici;consideră că este vorba despre 
un proiect supraevaluat; nu îl va vota și roagă și pe ceilalți consilieri să nu îl voteze; 
 4.consilier Curea Iliuță: se pune doar accentul pe euro; însă se uită câtă motorină 
cumpăram cu 100 de euro în luna decembrie 2021 și câtă putem cumpăra acum; 
 5.consilier Lungu Florin: de câte ori au fost propuse proiecte benefice pentru comună a 
votat, însă acesta i se pare păgubos; dacă tot se vorbește despre motorină propune să se 
înlocuiască centralele de la primărie și liceu (sediul vechi) care sunt pe motorină cu centrale 
pe lemn;să construim în regim de urgență o remiză PSI și să achiziționăm o mașină de 
pompieri; să schimbăm becurile de la iluminatul public care sunt pe vapori de mercur cu 
becuri economice; 
 -primar Lazar Gheorghe: aceste prețuri sunt propuse și însușite de către proiectant; este 
vorba despre o lucrare de calitate, care costă; prețul final va fi dat de cel care va câștiga 
licitația; 
 6.consilier Boicu Danuț: este un proiect surpriză; în momentul de față, aproximativ 95% din 
proiectele de construcții sunt blocate; dacă anul trecut să ridici o casă la roșu te costa 30.000 
euro, acum vorbim despre aproape 80.000 euro; domnul consilier Lungu solicită construirea 
unei remize PSI, dacă vom veni cu un studiu și se va vedea care este prețul, proiectul va fi 
cu siguranță abandonat; să fim conștienți că nu se va mai construi niciodată cu prețurile din 
anii trecuți; 
 -primar Lazar Gheorghe: domnul Lungu a fost consilier și în mandatul trecut; știe foarte 
bine că a fost aprobată construirea unei remize PSI cu o valoare de 26 mld lei vechi în curtea 
primăriei; dacă va veni în fața consiliului local cu actualizarea prețului, este sigur că acesta 
va fi de peste 40 mld lei vechi; 
 -consilier Nichitean Dumitru: acel studiu de 26 mld lei nu se referea numai la remiza PSI; 
era vorba și despre două garaje, ia la etaj cu camere, băi, dușuri și vestiare pentru muncitorii 
de la salubritate; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=9 (Sfîrnaciuc Dorel, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Boicu Danuț, 
Derevlean Gavril, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Hanțari 
Gheorghiță); Împotrivă=0; Abțineri=4(Nichitean Dumitru, Onufrei Ioan, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin) Hotărârea 42. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre privind propunerea scoaterii definitive din circuitul agricol 
a unei suprafeţe de 12.300 mp teren agricol, categoria de folosință «pajiști» ce aparține 
domeniului privat al comunei Marginea, judeţul Suceava . 
 Avizul comisiei: domnul Boicu Danuț, Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, 
juridică şi de disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în 
forma prezentată de inițiator. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță); Împotrivă=0; Abțineri=0; 
Hotărârea 43. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8510 din 11.07.2022 privind acordarea 
mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să 
semneze în numele și pe seama UAT comuna Marginea, Județul Suceava, Actele adiţionale 
de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi 
Canalizare Suceava.  
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 Avizul comisiei: domnul Boicu Danuț, Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, 
juridică şi de disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în 
forma prezentată de inițiator. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță); Împotrivă=0; Abțineri=0; 
Hotărârea 44. 
 Punctul nr.9: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 8568 din 12.07.2022 privind atestarea 
apartenenței la domeniul privat al UAT comuna Marginea, județul Suceava a unor suprafețe 
de teren.  
 Avizul comisiei: domnul Boicu Danuț, 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 Nichitean Dumitru:sunt 56 de documentații aprobate în anexă; aceste terenuri 
se referă la cele ocupate și îngrădite de către cetățeni? să fim foarte atenți ce reprezintă o 
uzurpă; când scoatem la licitație o suprafață de teren, aceasta să fie liberă de sarcini;  
 -primar Lazar Gheorghe: nu este vorba numai despre aceste terenuri; sunt următoarele 
zonei:1.Pepco - loc de joacă;2.Sala de sport-Milian; 3.Piață-Pod Bacală și 4 –Parohia 
Marginea III (aproximativ 300 mp îngrădiți);sunt loturi ocupate de mai mulți ani; 
 2.consilier Onufrei Ioan: în anul 2000 s-a hotărât în consiliul local de atunci, vânzarea prin 
încredințare directă a unor suprafețe de teren, ocupate și denumite uzurpe; este foarte bine 
că vom întabula ceste suprafețe de teren; cât au costat aceste lucrări de cadastru?dacă în 
viitor se va considera că votul său este necesar, dorește ca parcelele care vor scoase la 
vânzare să fie individualizate fiecare printr-un proiect de hotărâre și nu pe loturi; 
 -primar Lazar Gheorghe: fiecare documentație a costat în aproximativ 1000 lei;cu privire la 
solicitarea ca fiecare lot să fie aprobat prin proiect individual, aceasta va fi analizată; 
 3.consilier Hrițcan Iliana: aceste 56 de suprafețe sunt toate îngrădite?chiar dacă ar avea 
garduri, aceasta nu înseamnă că nu sunt libere de sarcini, deoarece aparțin în continuare 
primăriei; 
 4.consilier Curea Iliuță: chiar dacă sunt construite garduri, acestea sunt ilegale și niciuna 
dintre administrațiile anterioare nu a luat măsuri; 
 5.viceprimar Hînțar Gavriluță: chiar dacă există garduri, acestea sunt amplasate ilegal și 
nu determină dreptul de proprietate a unora; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=11 (Sfîrnaciuc Dorel, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Onufrei Ioan, 
Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, 
Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță); Împotrivă=0; Abțineri=(Nichitean Dumitru, Boicu 
Danuț); Hotărârea 45. 
 Punctul 10: DIVERSE 
 1.Pomohaci Dumitru-Dorel, din mun. Rădăuți, Str. M. Kogălniceanu nr.19, cererea 
nr.8050/27.06.2022: solicită repoziționarea unei parcele, deoarece pe o parcelă a sa a fost 
creat un drum de acces spre alte proprietăți;  
 R. Comisia de urbanism împreună cu inspectorul cu urbanismul se vor deplasa în teren și 
vor face o propunere către consiliul local; 
 -consilier Nichitean dumitru: primăria Marginea nu are teren în zonă; sunt doar proprietăți 
private; 
 -ing. Mihalescu Gavril: tatăl petentului a avut reconstituită, conform Legii nr.18/1991, o 
suprafața de 2 ha teren; când s-a întabulat, a fost prinsă și albia pârâului, fără a întreba pe 
nimeni;ar trebui efectuate niște măsurători; 
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 -consilier Onufrei Ioan:este vorba despre un drum privat; cetățenii care au proprietăți în 
zonă, în situația în care acest drum va fi închis, vor putea solicita o repoziționare;nu crede că 
este de competența consiliului local;dacă a întabulat albia pârâului, Apele Române sunt 
competente să soluționeze cererea; 
 2.Pascaniuc Viorica, din comuna Marginea nr.1768, cererea nr.7277/03.06.2022: solicită 
care au fost măsurile întreprinse de către primărie, față de Olarean Mihai care a ocupat 
abuziv o suprafața de 10 mp; 
 -primar Lazar Gheorghe: Olarean Mihai a adus la fața locului un inginer cadastral, care în 
prezența domnului ing. Mihalescu Gavril –urbanism a constatat că cei 10 mp sunt întabulați 
și îi aparțin; 
 -consilier Onufrei Ioan: dacă se consideră că au fost ocupați 10 mp teren din proprietatea 
primăriei, atunci trebuie să soluționăm situația; 
 3.Instituția Prefectului-Județul Suceava, Nota de constatare nr.6561/10/2 din 30.05.2022 
întocmită în baza verificărilor efectuate la sediul Primăriei Comunei Marginea, județul 
Suceava în data de 24.03.2022, pentru perioada 01.01.2021-24.03.2022; 
 -secretar Onciul Adrian-Valentin, prezintă măsurile propuse precum și termenele stabilite 
pentru ducerea la îndeplinire a acestora; 
 -Lungu Florin: am revendicat pădurea de la Crainovăț? 
 -primar Lazar Gheorghe: nu a fost revendicată; urmează ca în zonă să fie întocmit 
măsurători gratuite de cadastru; nu are rost să cheltuim acum foarte mulți bani pentru un plan 
parcelar; este vorba despre o suprafață de 15 ha; 
 -Onufrei Ioan: a fost amenajat parcul de pe Dealul Fătului, iar oamenii, mai în glumă mai în 
serios critică lipsa unor toalete publice; 
 -primar Lazar Gheorghe: este o problemă care trebuie rezolvată; este la fel ca și în centrul 
comunei unde se impune amplasarea unor toalete; 
 -consilier Curea Iliuță: într-adevăr, este necesară amplasarea unor toalete publice în 
centrul comunei; 
 Domnul consilier Hanțari Gheorghiță, 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, 
     Gheorghiță HANȚARI                                              Adrian-Valentin ONCIUL 

 
 
 
  
 
 
  
 


