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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 31 MARTIE 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.100 din 24.03.2022. 
 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 Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că sunt prezenți toți cei 17 
convocați, iar ședința este legal constituită; roagă colegii să formuleze propuneri pentru alegerea 
președintelui de ședință. 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.3847 din 16.03.2022 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 viceprimar Hînțar Gavriluță îl propune ca președinte de ședință pentru luna martie 2022 pe 
domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel; nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=16 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=1(Sfîrnaciuc Dorel).Hotărârea nr.17. 
 Domnul Sfîrnaciuc Dorel le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului primar Lazar Gheorghe 
pentru a prezenta următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.3847 din 16.03.2022 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 
28.02.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2440 din 16.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni 
sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă care vor fi efectuate de persoanele 
majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr.416/2001 pentru anul 2022. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte muncă 
și  protecție socială, protecție copii, tineret și sport. 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.3752 din 15.03.2022 privind aprobarea «Planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2022» la nivelul Compartimentului de asistență socială 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: 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.3854 din 16.03.2022 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului local al comunei Marginea care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Marginea, județul Suceava. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
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 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.3899 din 17.03.2022 privind aprobarea prețurilor de 
referință valabile în anul 2022, pentru valorificarea masei lemnoase care se recoltează din fondul 
forestier proprietate publică UAT Comuna Marginea. 

Inițiator:Gavriluță Hînțar -viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4183 din 24.03.2022 privind aprobarea decontării costurilor 
de transport pentru cadrele didactice navetiste din unităţile de învăţământ de pe raza UAT comuna 
Marginea, judeţul Suceava. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.3049 din 01.03.2022 privind aprobarea modificării tarifelor 
pentru serviciul de salubrizare si încheierea Actului adițional nr.1 la contractul nr. 6929/1220 
din18.05.2021 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră a comunei 
Marginea, județul Suceava. 

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=17 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Sfîrnaciuc Dorel);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 31 martie 2022. 
 Nu este cazul. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data 
de 28.02.2022. 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: procesul-verbal se regăsește la mapă; propune aprobarea acestuia 
fără lecturare; 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=17 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Sfîrnaciuc Dorel);Împotrivă=0; Abțineri=0.Ordine de zi aprobată. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2440 din 16.02.2022 privind aprobarea Planului 
de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă care vor fi efectuate de 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr.416/2001 pentru anul 2022. 
 Avizul comisiei: doamna 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. 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=17 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Sfîrnaciuc Dorel);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.18. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.3752 din 15.03.2022 privind aprobarea «Planului 
anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2022» la nivelul Compartimentului de asistență 
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marginea, județul Suceava. 
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 Avizul comisiei: doamna 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. 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=17 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Sfîrnaciuc Dorel);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.19. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.3854 din 16.03.2022 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului local al comunei Marginea care vor face parte din Comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Marginea, județul 
Suceava. 
 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. 
 DISCUȚII: 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: îi nominalizează ca membrii în comisie pe domnii consilieri Sfîrnaciuc 
Dorel și Onufrei Ioan;  
 Nemaifiind formulate alte propuneri, se supune la vot proiectul,prin vot deschis;. 
 Voturi pentru=17 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Sfîrnaciuc Dorel);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.20. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.3899 din 17.03.2022 privind aprobarea prețurilor 
de referință valabile în anul 2022, pentru valorificarea masei lemnoase care se recoltează din fondul 
forestier proprietate publică UAT Comuna Marginea. 
 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. 
 Voturi pentru=17 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Sfîrnaciuc Dorel);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.21. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.4183 din 24.03.2022 privind aprobarea 
decontării costurilor de transport pentru cadrele didactice navetiste din unităţile de învăţământ de pe 
raza UAT comuna Marginea, judeţul 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. 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=17 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Sfîrnaciuc Dorel);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.22. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.3049 din 01.03.2022 privind aprobarea 
modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare si încheierea Actului adițional nr.1 la contractul nr. 
6929/1220 din18.05.2021 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare 
menajeră a comunei 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. 
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 DISCUȚII: 
 1.consilier Lungu Florin: proiectul presupune modificarea tarifelor către populație; propune ca votul 
secret ca procedură, deoarece au mai fost situații în care cetățenii din comună au interpretat modul în 
care fiecare consilier a votat ; 
 -primar Lazar Gheorghe: sunt două variante: una este să majorăm tarifele, iar a doua este ca 
diferența să fie suportată de la bugetul local; 
 2.consilier Boicu Danuț: nu crede ca acest proiect de hotărâre reprezintă o problemă atât de gravă 
încât să fie necesar votul secret; agentul economic are dreptate, prețul motorinei a explodat; care ar 
fi diferența pe care ar trebui să o suportăm de la bugetul local? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre suma de aproximativ 52.000 lei; 
 3.consilier Curea Iliuță: această majorare este doar pentru cetățenii din comună? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre persoanele fizice din comună, fără societăți comerciale; 
 4.consilier Gheliuc Vasile:în ultima perioadă, toate prețurile s-au scumpit; această societate dacă 
solicită o majorare, înseamnă că are justificare în acest sens; va vota pentru, deoarece nu are nimic 
de ascuns; știe ce înseamnă să administrezi o societate; 
 -primar Lazar Gheorghe: justificarea societății este raportată la prețurile din luna decembrie 2021, 
atunci când motorina costa 5 lei și ceva, ori acum prețul este de 8 lei și ceva; 
 5.consilier Martinescu Mircea: este bine ca primăria să suporte diferența de preț; 
 6.consilier Vicol Marius: majorăm prețurile, care vor fi susținute de primărie; dacă prețul motorinei 
se va micșora, tarifele practicate de societate se vor micșora? 
 -primar Lazar Gheorghe: este puțin probabil ca prețul motorinei să scadă sub 5,60 lei -prețul de 
referință utilizat la calcul; 
 -consilier Lungu Florin: dacă totul s-a scumpit, atunci să majorăm și noi prețul pentru închirierea 
autospecialelor de transportat gunoiul și pe care le-am închiriat societății; 
 Se supune la vot următoarea propunere formulată de domnul consilier Lungu Florin: 
 «Sunteți de acord ca votul la proiect de hotărâre să fie vot secret?» 
 Voturi pentru=9 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Lungu Florin, Sfîrnaciuc Dorel); Împotrivă:=0; 
Abțineri=8 (Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, 
Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță) -propunere aprobată. 
 Se suspendă lucrările ședinței pentru o perioadă de 15 min. 
 Se reiau lucrările. 
 Se prezintă următorul buletin de vot: 
 «Sunteți de acord cu aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare si încheierea 
Actului adițional nr.1 la contractul nr.6929/1220 din 18.05.2021 de delegare a gestiunii prin 
concesiune a serviciului de salubrizare menajeră a comunei Marginea, județul Suceava ? Da/NU» 
 Modalitate de vot: răspunsul care nu este dorit se va bara cu pixul. 
 Se trece la vot, consilierii exprimându-și votul în ordine alfabetică. 
 După numărătoarea voturilor, rezultatul votului secret este următorul: 
 Voturi pentru   =10; 
 Voturi împotrivă = 7;Proiect aprobat. Hotărârea nr.23. 
 Punctul nr.9: DIVERSE 
 1.Prezentarea Raportului de activitate privind starea economică, socială şi de mediu a UAT comuna 
Marginea, județul Suceava în anul 2021. 
 Prezintă: Lazar Gheorghe –primarul comunei Marginea. 
 -consilier Onufrei Ioan: recomandă ca raportul să fie publicat și pe pagina de internet a comunei 
Marginea; 
 2.Prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2021 al domnului Hînțar Gavriluță –viceprimarul 
comunei Marginea. 
 Prezintă: Hînțar Gavriluță –viceprimarul comunei Marginea. 
 -consilier Onufrei Ioan: are aceeași recomandare, respectiv publicarea raportului pe pagina de 
internet a comunei Marginea; 
 -Onciul Adrian: roagă consilierii locali care încă nu au depus rapoartele de activitate pentru anul 
2021 să le înainteze, până la finalul ședinței; 
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 3.adresa nr.944/10/2 din 03.03.2022 a Instituției Prefectului –Județul Suceava, verificare legalitate 
HCL de la nr.80 la nr.82 din data de 29.12.2021: nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 4.cererea nr.8 din 07.03.2022 a Bisericii Penticostale Marginea, solicită un sprijin financiar de 
35.000 lei din partea primăriei; 
 R:sesiunea de finanțare a unităților de cult pe anul 2022 a fost demarată, iar procedura este 
aceeași ca în anii trecuți; 
 -consilier Vicol Marius: a fost depusă o cerere din partea Bisericii Oastea Domnului Marginea prin 
care s-a solicitat amenajarea unei parcări pe o suprafață de teren din domeniul privat al comunei, ce 
s-a stabilit? 
  -primar Lazar Gheorghe: membrii comisiei de urbanism, împreună cu inspectorul de urbanism, se 
vor deplasa la fața locului; în altă ordine de idei s-a început identificarea și măsurarea, de către o 
persoană fizică autorizată, a suprafețelor de teren din domeniul privat ocupate de cetățeni din zona 
Prund- magazin Pepco-loc de joacă, limitrofă cu albia pârâului Sucevița; 
 -consilier Onufrei Ioan: este foarte bine că aceste suprafețe de teren care sunt ocupate vor putea 
fi puse în valoare, prin închieierea sau chiar vanzarea lor; 
 -consilier Boicu Danuț: până a începe să întabulăm și să întocmim rapoarte de expertiză pentru 
terenuri, adică să cheltuim bani, să vedem mai întâi care este intenția consiliului local; întocmim acum 
documentația, iar mai târziu consiliul local poate să respingă proiectul; în situația în care consilierii nu 
vor fi de acord, atunci să se inițieze un proiect de hotărâre prin care să se aprobe ca toți cei care au 
îngrădit abuzit terenuri să-și mute gardurile;  
 -consilier Gheliuc Vasile: face parte din comisia de urbanism și s-a deplasat de foarte multe ori în 
teren; proprietatea privată a comunei să fie delimitată de cea particulară prin amenajarea unui șanț; 
este bine ca să fie amenajat un drum cu o lățime de 5-6 m și terenurile să fie vândute; 
 -consilier Vicol Marius: în comuna Marginea, nu numai în zona Prund, sunt terenuri ocupate; să ne 
gândim și la restul zonelor; să nu facem separatisme; 
 -primar Lazar Gheorghe: să fim bine înțeleși, dacă se va aproba scoaterea la vânzare, aceasta va fi 
prin licitație publică, nu va exista drept de preemțiune; nu avem sumele necesare să întabulăm toate 
terenurile; 
 -consilier Curea Iliuță: este de acord cu cele spuse de domnul consilier Boicu Danuț; 
 -consilier Gheliuc Vasile: cele afirmate de domnul consilier Vicol Marius sunt adevărate, dar trebuie 
să procedăm la o identificare a terenurilor pe etape, iar consiliul local va hotărî; 
 -consilier Martinescu Mircea: drumul de la cimitir se reabilitează; solicită lămuriri cu privire la 
soluția tehnică aleasă construirea rigolelor; 
 -primar Lazar Gheorghe: se va finaliza amenajarea parcului din centru; la cele trei spații de joacă 
vor fi montate mochetele cauciucate achiziționate acum trei ani; prin dispoziție de șantier, reabilitarea 
drumurilor a suferit unele modificări față de proiectul inițial; se încearcă obținerea unei finanțări prin 
programul A. Saligny; 
 -consilier Lungu Florin: care este stadiul lucrărilor de la căminul cultural? 
 -primar Lazar Gheorghe: după cum știți, căminul este predat CNI; lucrările suplimentare efectuate 
cu sume de la bugetul local au fost recepționate; 
 -consilier Gheliuc Vasile: dacă va fi finalizată parcarea de la căminul cultural s-ar rezolva și 
problema parcării din fața sediului cooperației, care este atât publică cât și privată; 
 -primar Lazar Gheoghe: la data de 30.04.2022 se va organiza în zona Șoarec o nouă ediție a 
semimaratonului; vom căuta să-i ajutăm cât mai mult pe organizatori; în data de 22.05.2022 
intenționăm să organizăm «Târgul de cai», deoarece acest eveniment nu a mai avut loc în ultimii doi 
ani, din motive pecare le știm cu toții; a fost aleasă o locație nouă, iar evenimentul nu va mai 
incomoda traficul și nici nu se va mai deteriora terenul bazei sportive; la Școlile Gimnaziale nr.2 și 3 
este necesară amenajarea unor parcări; 
 -consilier Hrițcan Iliana: reprezentanta Comitetului de părinți de la Școala Gimnazială nr.2 
Marginea a rugat-o să transmită consiliului local doleanța mai multor părinți, care sunt nemulțumiți, 
deoarece trebuie să asigure pe cont propriu deplasarea copiilor în alte localități în vederea participării 
la diferitelefaze ale olimpiadelor școlare, deoarece în comună nu există niciun microbuz școlar; 
 -primar Lazar Gheorghe: Instituția Prefectului –Județul Suceava ne-a solicitat să comunicăm care 
ar fi necesarul de microbuze școlare la nivel de comună; am redirecționat adresa directorilor de școli; 
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 -consilier Derevlean Gavril: cu privire la situația căminului cultural, lucrările au început acum mai 
bine de 10 ani și sunt departe de fi terminate, iar grădinița cu program prelungit a fost finalizată într-
un an de zile; poate nu este rău ca domnul primar să se deplaseze la București, la sediul CNI pentru a 
obține informații suplimentare; 
 -consilier Nichitean Dumitru: este o diferență între cele două obiective: la primul, am predat 
clădirea și terenul aferent CNI, iar la grădiniță -ca beneficiari, am avut contact direct cu executantul 
lucrării; este de acord cu domnul consilier Derevlean Gavril în ceea ce privește necesitatea deplasării 
la sediul CNI pentru a obține lămuri, deoarece simpla corespondență nu a dat rezultate; 
 -primar Lazar Gheorghe: am prelungit autorizația de construire, la solicitatrea firmei constructoare, 
până în luna iunie 2022; 
 -consilier Lungu Florin: să încercăm să amenajăm o parcare în zona bisericii de la Ceramică și a 
magazinului Axxa; 
 -consilier Onufrei Ioan: consideră că dacă va fi solicitat de la CNI contractul încheiat cu privire la 
predarea-primirea căminului cultural ne vom lămuri cu privire la termenul de finalizare al lucrărilor; 
 
 Domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel, 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, 
        Dorel Sfîrnaciuc                                                 Adrian-Valentin ONCIUL 

 


