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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 22 NOIEMBRIE 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.367 din 22.11.2022. 
 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: Nichitean Dumitru și Grigorean Marcel; roagă colegii să propună un președinte de 
ședință. 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.376 din 22.11.2022 privind alegerea 
președintelui de ședință. 
 Avizul comisiei: consilier 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. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță îl propune ca președinte de ședință pe luna noiembrie 
2022 pe domnul consilier Martinescu Mircea;nemaifiind alte propuneri, se supune la vot 
proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță); Împotrivă=0; 
Abțineri=1(Martinescu Mircea,).Hotărârea nr.65. 
 Domnul consilier Martinescu Mircea le mulțumește colegilor și dă cuvântul domnului 
primar Lazar Gheorghe. 
 Domnul primar Lazar Gheorghe prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.376 din 22.11.2022 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.14.939 din 14.11.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna 
Marginea, județul Suceava", în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.A, 
Componenta C3 - Managementul deşeurilor, Investiţia 11. Dezvoltarea, modernizarea şi 
completarea sistemelor de management integrat ai deşeurilor municipale la nivel de județ 
sau ia nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I. 1.A Înfiinţarea de centre de colectare prin aport 
voluntar din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – PNRR. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisie:  
 1.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 2.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 15.148 din 17.11.2022 privind aprobarea proiectului 
”Infiintare parc fotovoltaic și utilizarea energiei pentru consumul propriu al UAT 
Comuna Marginea, județul Suceava”, a indicatorilor asociați acestuia și depunerea 
documentației pentru obținerea finanțării în cadrul apelului de proiecte POIM 2014-2020, Axa 
Prioritară 11. 
 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  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.151 din 17.11.2022 privind aprobarea 
documentației tehnice - faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii ”Infiintare parc fotovoltaic și utilizarea energiei pentru consumul 
propriu al UAT Comuna Marginea, județul Suceava”. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.339 din 21.11.2022 privind aprobarea încheierii 
unui Acord de parteneriat între UAT Comuna Marginea, județul Suceava si UAT Comuna 
Horodnic de Sus, judetul Suceava  privind colaborarea între părți, pentru depunerea 
proiectului ,,Construire Centru Comunitar Integrat in comuna Horodnic de Sus , judetul 
Suceava”  în vederea contractării și finanțării acestuia în cadrul Planul Național De 
Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea 
infrastructurii medicale prespitalicești – I1.4: Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte 
MS-0014.  
   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. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=15(Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; 
Abțineri=0-Ordine de zi aprobată. 
 Punctul nr.2: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.939 din 14.11.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului „Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în 
comuna Marginea, județul Suceava", în cadrul apelului de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta C3 - Managementul deşeurilor, Investiţia 11. 
Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat ai deşeurilor 
municipale la nivel de județ sau ia nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I. 1.A Înfiinţarea de 
centre de colectare prin aport voluntar din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – 
PNRR. 
 Avize comisii: 
 1.consilier 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. consilier 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. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Boicu Danuț: din discuțiile purtate cu domnul primar a rezultat că avem 
certitudinea că amplasamentul acestui centru nu este în zonă rezidențială și nici în apropiere 
de locuințele cetățenilor; așa este? 
 -primar Lazar Gheorghe: amplasamentul este în Zona Industrială, la o distanță de cel puțin 
200 m față de ultima locuință; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15(Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; 
Abțineri=0-Hotărârea nr.66. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 15.148 din 17.11.2022 privind 
aprobarea proiectului ”Infiintare parc fotovoltaic și utilizarea energiei pentru consumul 
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propriu al UAT Comuna Marginea, județul Suceava”, a indicatorilor asociați acestuia și 
depunerea documentației pentru obținerea finanțării în cadrul apelului de proiecte POIM 
2014-2020, Axa Prioritară 11. 
 Avize comisii: 
 1.consilier 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. consilier 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, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; 
Abțineri=0-Hotărârea nr.67. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.151 din 17.11.2022 privind aprobarea 
documentației tehnice - faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii ”Infiintare parc fotovoltaic și utilizarea energiei pentru consumul 
propriu al UAT Comuna Marginea, județul Suceava”. 
 Avizul comisiei: consilier 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. 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15(Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; 
Abțineri=0-Hotărârea nr.68. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.339 din 21.11.2022 privind aprobarea 
încheierii unui Acord de parteneriat între UAT Comuna Marginea, județul Suceava si UAT 
Comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava  privind colaborarea între părți, pentru depunerea 
proiectului ,,Construire Centru Comunitar Integrat in comuna Horodnic de Sus , judetul 
Suceava”  în vederea contractării și finanțării acestuia în cadrul Planul Național De 
Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea 
infrastructurii medicale prespitalicești – I1.4: Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte 
MS-0014.  
 Avize comisii: 
 1.consilier 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.consilier Hrițcan Iliana -2.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, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu 
Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; 
Abțineri=0-Hotărârea nr.69. 
 Domnul consilier Martinescu Mircea, 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, 
       Mircea MARTINESCU                                           Adrian-Valentin ONCIUL 


