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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 
 

PROCES – VERBAL  
încheiat astăzi, 30 IULIE 2019, 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.173 din 22.07.2019. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, arată că la ședință sunt prezenţi 13 
consilieri din cei 16 convocaţi, iar ședința este legal constituită. 
 Lipsesc nemotivat domnii: Grigorean Marcel, Bodnarescu Vasile și Sorocaniuc Traian. 
 La ședință participă domnul Joltea Vasilică –Șef birou financiar-economic, achiziții publice și 
fonduri europene. 
 Domnul Sfîrnaciuc Dorel, viceprimarul comunei, precizează că domnul Nichitean Dumitru –
primarul comunei nu poate fi prezent la ședință, deoarece mama acestuia a decedat, astfel că îl va 
înlocui. 
 Domnul Onciul Adrian-Valentin, funcționar public cu atribuții de secretar, informează consiliul 
local că începând cu data de 05.07.2019 a intrat în vigoare OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, act legislativ adoptat în principal în vederea atenuării disparităților înregistrate la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale din țară.  
 Punctul nr.1 - Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 
 Domnul Magopăț Gheorghe îi roagă pe domnii consilieri să formuleze propuneri pentru alegerea 
președintelui de ședință. 
  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 Derevlean Gavril îl propune ca președinte de ședință pe domnul consilier Grigorean 
Petrică. 
           Se supune la vot propunerea. 
  Voturi pentru=12;Împotrivă=0;Abțineri=1-proiect aprobat.Hotărârea nr.26. 
  Domnul Grigorean Petrică le mulțumește colegilor; îl roagă pe domnul viceprimar să prezinte 
ordinea de zi a ședinței ordinare. 
  Domnul viceprimar Sfîrnaciuc Dorel prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 30 mai 
2019. 
       Prezintă: Onciul Adrian-Valentin – secretarul comunei Marginea. 
 3.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Marginea nr.42 
din 14 iulie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.  

 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 4.Proiect de hotarâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Marginea pe anul 2019. 

 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 5.Proiect de hotârâre privind aprobarea proiectelor de finanţare de la bugetul local al comunei 
Marginea ale unităţilor de cult din comuna Marginea, judeţul Suceava.  

 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul 
forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, județul Suceava pentru partizile nr.5856 și 
nr.5867 Hașca și nr.5861 Ursoaia. 

 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 7.Diverse. 
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  Se supune la vot ordinea de zi. 
  Voturi pentru=12;Contra=0;Abțineri=1.Ordine de zi aprobată. 
  Domnul Onciul Adrian-Valentin, funcționar public cu atribuții de secretar 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 30 iulie 2019. 
  Nu vor participa la dezbatere și nici la vot, următorii consilieri locali: 
  1.d-na Hrițcan Iliana la Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al comunei 
Marginea pe anul 2019. 
  Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din 
data de 30 mai 2019. 
 Domnul consilier Geană Constantin propune ca procesul-verbal să fie aprobat fară a mai fi citit, 
deoarece a fost făcut public prin afișare la afișierul primăriei și se regăsește la domnul secretar. 
 Domnul consilier Rotariu Gavril propune ca procesul-verbal să fie citit de domnul secretar, iar 
majoritatea consilierilor este de acord cu propunerea. 
 Domnul Onciul Adrian-Valentin, funcționar public cu atribuții de secretar al comunei, 
procedează la citirea procesului-verbal. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
  Voturi pentru=12;Împotrivă=0;Abțineri=1.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3:  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei 
Marginea nr.42 din 14 iulie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii 
de activitate.  
   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: când s-au deplasat ultima oară în teren membrii comisiei de urbanism? 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: această întrebare nu are legătură cu proiectul supus dezbaterilor; 
eventualele discuții pe această temă pot avea loc la punctul diverse; 
   Se supune la vot proiectul. 
  Voturi pentru=12;Împotrivă=0;Abțineri=1-proiect aprobat.Hotărârea nr.27. 
  Punctul nr.4: Proiect de hotarâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Marginea pe 
anul 2019. 
   Avizul comisiei: 
  -domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 -DISCUȚII: 
 -1.consilier Lungu Florin: la partea de cheltuieli, sumele de 135.000 lei/școală prevăzute pentru 
amenajarea grupurilor sanitare de la Școlile Gimnaziale nr.2 și 3 vor fi utilizate pentru renovarea 
toaletelor sau pentru construirea unora noi?  
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: sumele sunt alocate prin HGR nr.363/2019, fiind transferate de la 
bugetul de stat către bugetele locale, cu destinația de amenajarea grupurilor sanitare şi asigurarea cu 
utilităţi a acestora la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anul 2019; 
 -2.consilier Boicu Danuț: dorește să știe ce se va realiza cu aceste sume: întocmirea de studii de 
fezabilitate pentru construcții noi, sau se vor repara construcțiile vechi? Să nu cheltuim banii de aiurea; 
Guvernul a locat aceste sume, deoarece în țară au avut loc tragedii ca urmare a lipsei unor toalete 
adecvate în mediul rural; să reabilităm mai întâi grupurile sanitare la o școală gimnazială așa cum 
trebuie și mai apoi la următoarea; amenajarea de grupuri sanitare este identică cu construirea de grupuri 
sanitare? 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: așa după cum a mai afirmat, sumele sunt alocate de către Guvern 
pentru fiecare unitate de învățământ în parte; banii nu o să ajungă decât pentru proiectare și o parte din 
execuție;  
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 -contabil Joltea Vasilică: suma de 135.000 lei alocată pentru fiecare școală va fi folosită doar 
pentru fazele de proiectare și execuție, iar studiile de fezabilitate sunt deja întocmite; banii sunt la 
dispoziția consiliilor locale, care vor răspunde de modul de utilizare; dacă banii nu vor fi utilizați pentru 
scopul pentru care au fost acordați, sau nu vor fi cheltuiți, vom fi obligați să-i înapoiem; 
 3.consilier Derevlean Gavril: nu este de acord cu folosirea cuvântului «amenajare» și dorește să 
propună un amendament prin care acesta să fie înlocuit cu termenul de «construire»; 
 4.consilier Geană Constantin: care este data limită de folosire a acestor sume? 
 -contabil Joltea Vasilică: termenul este finalul anului 2019; 
 5.consilier Curea Iliuță: în cadrul proiectului de rectificare, noi vom vota pentru amenajarea 
grupurilor sanitare, sau pentru o investiție nouă? 
 -contabil Joltea Vasilică: lista de investiții presupune obiective noi; 
 6.consilier Rotariu Gavril: la ce vom folosi sumele alocate? 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: sumele alocate prin hotărâre de guvern se vor utiliza la construirea 
grupurilor sanitare, iar diferențele pentru finalizarea lucrărilor vor fi alocate de la bugetul local; 
 7.consilier Lungu Florin: câți din banii alocați vor fi folosiți pentru proiectare? 
 -contabil Joltea Vasilică: fiecare proiectare costă 35.000 lei; 
 8.consilier Magopăț Gheorghe: a ascultat opiniile tuturor; banii ne-au fost alocați prin hotărâre 
de guvern; acum încercăm să căutăm explicația unor termeni: amenajare/construire; nu putem să 
modificăm o hotărâre de guvern; să se înceapă lucrările propriu-zise; 
 9.consilier Rotariu Gavril: să lăsăm aceste discuții și să ne apucăm de lucru; 
 -contabil Joltea Vasilică: sumele alocate se vor utiliza pentru pentru construcții noi; 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: tot acest consiliu local a fost de acord să realizăm extinderea 
pentru toalete și corpuri de cladire la școli; ne-au fost alocați niște bani și acum dorim să-i mutăm cu 
amendamente, ceea ce nu este posibil; 
 10.consilier Lungu Florin: la o ședință anterioară consiliul local a aprobat extinderea a două 
rețele electrice din trei, ori când a fost întocmit studiul de fezabilitate acesta a cuprins toate cele trei 
zone;  nu s-au respectat cele stabilite în ședință; 
 La ședință participă și domnul consilier Grigorean Marcel. 
 11.președinte Grigorean Petrică: să fie formulat un amendament, așa după cum a solicitat 
domnul Derevlean Gavril; 
 12.consilier Gheliuc Vasile: a înțeles că este vorba despre amenajarea a două noi grupuri 
sanitare; cu cele existente ce se va întâmpla? putem amenaja ceea ce există, sau construi ceva nou; banii 
să fie folosiți pentru construirea unor grupuri sanitare noi; 
 13.președinte Grigorean Petrică: să folosim banii pentru a începe o construcție nouă; în toamnă 
vor fi folosite grupurile sanitare existente; la o rectificare de buget vom aloca sumele necesare pentru 
reparația acestora dacă va fi nevoie; 
 14.consilier Derevlean Gavril: aceste grupuri sanitare vor putea fi folosite și în continuare ca și 
până acum; 
 15.consilier Hînțar Gavriluță: va vota proiectul de hotărâre, deoarece consideră că este ceva bun; 
 Domnul consilier Grigorean Petrică –președintele de ședință, supune la vot următorul 
amendament: 
 «Sunteți de acord ca termenul de ”amenajare” să fie înlocuit cu cel de ”construire” din 
sintagma Amenajare grupuri sanitare Școala gimnazială nr.2, respectiv Amenajare grupuri sanitare 
Școala gimnazială nr.3?» 
 Domnul Onciul Adrian-Valentin, funcționar public cu atribuții de secretar al comunei, 
precizează că pentru admiterea acestui amendament este necesară majoritatea absolută a consilierilor în 
funcție, la fel ca și pentru adoptarea hotărârii. 
   Se supune la vot amendamentul. 
  Voturi pentru=7; Împotrivă=3; Abțineri=3; un consilier local nu participă la vot; amendament 
respins. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
  Voturi pentru=6; Împotrivă=3; Abțineri=4; 1 consilier local nu participă la vot; proiect respins. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotârâre privind aprobarea proiectelor de finanţare de la bugetul local 
al comunei Marginea ale unităţilor de cult din comuna Marginea, judeţul Suceava.  
   Avizul comisiilor: 
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  -domnul Magopăț Gheorghe: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 -doamna Hrițcan Iliana: Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie,  activităţi social-
culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport aprobă proiectul și 
recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 -DISCUȚII: 
 1.consilier Bodnarescu Ionel: este vorba despre un caz fericit în care se acordă fonduri de la 
bugetul local pentru toate unitățile de cult; 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: suma de 60.000 prevăzută la bugetul local pentru anul 2019 se va 
împărți în mod egal; propune ca fiecărei din cele 5 unități de cult de pe raza comunei Marginea care a 
solicitat finanțare să-i fie alocată suma de 12.000 lei; 
 2.consilier Boicu Danuț: este o propunere pentru toate cultele din comună, sau doar pentru cele 
cinci care au depus cerere? 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: este vorba doar despre cele care au depus cerere; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13; Împotrivă=0; Abțineri=1;proiect aprobat; Hotărârea nr.28. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă 
din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, județul Suceava pentru partizile 
nr.5856 și nr.5867 Hașca și nr.5861 Ursoaia. 
  Avizul comisiei: 
 -domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului și turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 -DISCUȚII: 
 1.consilier Curea Iliuță: îl întreabă pe domnul viceprimar dacă întreaga cantitate de lemn care a 
fost scoasă la licitație până în prezent a fost adjudecată? Prețul lemnului este mai mic în ultimul timp și 
ar fi păcat să-l majorăm și să nu putem vinde partizile; 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: o să se informeze și în ședința viitoare va prezenta consiliului local 
situația existentă; 
 2.consilier Lungu Florin: dorește ca prețul lemnului să rămână cel stabilit de OS Marginea; 
 3.consilier Gheliuc Vasile: au fost discuții permanente cu privire la preț; acesta este ori prea 
scump ori prea ieftin; propune ca prețul lemnului să fie același pe care l-am aprobat și în ședințele 
anterioare, deoarece cantitatea de lemn tot va fi adjudecată; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=12; Împotrivă=0; Abțineri=2;proiect aprobat; Hotărârea nr.29. 
 Punctul nr.7-DIVERSE: 
 1.Tomasciuc Gavriluță, Marginea nr.1480, cererea nr.7196/24.06.2017: solicită cumpărarea unei 
suprafațe de 3 ari teren în fața locuinței; 
 R:membrii comisiei de specialitate însoțiți de viceprimarul comunei și inspectorul cu urbanismul 
din cadrul primăriei se vor deplasa în teren; 
 -consilier Lungu Florin: ar dori să știe când s-au deplasat ultima oară în teren membrii comisiei de 
specialitate? 
 -consilier Grigorean Marcel, secretarul comisiei: recent nu au fost efectuate deplasări în teren; în 
cursul acestei săptămâni se efectua deplasarea în teren; 
 -președinte Grigorean Petrică: nu se merge în teren, înseamnă că nu ne facem treaba; ce se poate 
face cu astfel de cereri care sunt depuse lună de lună și nu sunt soluționate? 
 -consilier Derevlean Gavril: îl informează pe domnul președinte că afară este un cetățean pe nume 
Lazăr, care a formulat o astfel de cerere; 
 -președinte Grigorean Petrică îl invită să participe la ședință; 
 La ședință participă domnul Lazăr George-Adrian, Marginea nr.2744, jud. Suceava; acesta 
precizează că i-a fost comunicată adresa noastră nr.4385/15.05.2019 prin care a fost informat că se va 
deplasa comisia în teren; dorește să cumpere/concesioneze o suprafața de 4 ari teren pentru a construi o 
locuință; 
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 -terenul este situat în zona din Jos, în fața casei lui Lazăr Titus; vecinul din dreapta sa are teren 
împrejmuit, iar cel din partea stângă are două intrări; 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: nu se poate construi pe un teren care nu îți aparține; există o 
procedură legală care trebuie respectată; 
 -consilier Boicu Danuț: vede astăzi în fața consiliului local un gospodar mai disciplinat și mai 
corect ca mulți alții; sunt foarte multe persoane în comună care au construit și apoi au cerut intrarea în 
legalitate; este un om corect și cinstit; dacă se poate legal, constituțional, propune consiliului local să fie 
ajutat; 
 -președinte Grigorean Petrică: noi nu putem lua hotărârea aici în sală sau din birou, dacă nu se 
merge pe teren; roagă comisia să se deplaseze în teren cât mai curând posibil, iar la următoarea ședință 
să informeze consiliul; așa după cum a afirmat și domnul viceprimar, este o problemă de durată, care 
trebuie efectuată cu respectarea legii; 
 -consilier Grigorean Marcel: chiar și mâine,comisia se poate deplasa în teren; 
 -consilier Hînțar Gavriluță: nu putem merge în teren fără a fi însoțiți de inspectorul cu urbanismul, 
care acum este în concediu de odihnă; la revenirea acestuia, vom proceda la soluționarea tuturor 
cererilor adresate consiliului local; 
 2.Hanțari Gheorghe, comuna Marginea nr.1829, cererea nr.8299/25.07.2019: solicită aprobarea 
turnării pârâului Floaca și Havriș, deoarece îl inundă;  
 R:membrii comisiei de specialitate însoțiți de viceprimarul comunei și inspectorul cu urbanismul 
din cadrul primăriei se vor deplasa în teren; 
 3.Niculcea Marcel-Dumitru, Marginea nr.406, cererea nr.7660/08.07.2019: solicită cumpărarea 
terenului concesionat în suprafață de 680 mp din zona Cărămidăriei; 
 R: un contract de concesiune încheiat conform prevederilor legale și care este valabil nu poate fi 
schimbat într-un contract de vânzare-cumpărare; 
 4.Liceul Tehnologic «Vasile Gherasim» Marginea, adresa nr.2560/26.07.2019: informează 
consiliul local de necesitatea modificării rețelei școlare, conform Hotărârii luate în cadrul Consiliului de 
administrație din data de 26.07.2019; 
 5.Liceul Tehnologic «Vasile Gherasim» Marginea, adresa nr.2559/26.07.2019: informează 
consiliul local că în Școala cu 8 clase și două grupe de grădiniță va funcționa învățământul gimnazial, 
liceal și profesional; solicită acordarea sprijinului în a sigura transportul elevilor la/de la școală. 
  -consilier Gheliuc Vasile: este la doilea mandat de consilier local; știe câți bani s-au alocat pentru 
finalizarea școlii; îl întreabă pe domnul viceprimar: s-a deschis circulației drumul recent modernizat din 
zona Satu Nou, cu toate că între rosturi nu a fost turnată smoala; din ce cauză drumul este deschis 
circulației cu toate că nu este finalizat? 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: există un contract în derulare, care trebuie să fie dus la îndeplinire; 
o să trimită echipa în teren; 
 -consilier Boicu Danuț: suntem la punctul diverse și n-ar trebui să existe discuții contradictorii 
între consilieri; domnul Gheliuc are dreptate; dacă drumul nu este finalizat, din ce cauză este deschis 
circulației? sunt banii contribuabililor; 
 6.Tribunalul Suceava, comunicare hotărâre civilă nr.441/2019 din data de 06.06.2019, obiect 
dosar nr.2348/86/2016*-«reziliere contract», reclamantă UAT comuna Mălini; 
 7.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.11389/10/3 din 19.06.2019: verificare HCL 
nr.10-18/2019; 
 R: se vor formula completările solicitate cu privire la HCL nr.15/2019; 
 -consilier Hrițcan Iliana: a aflat că se dorește mutarea a două grupe de grădiniță de la Grădinița cu 
program prelungit la Liceul Tehnologic V. Gherasim, adică mutarea acestora la o altă școală cu altă 
personalitate juridică; nu a fost consultată cu privire la această intenție; hotărârea fost luat in Consiliul 
de administrație al liceului; nu i se pare normal ca în calitate de director al grăniței să nu fie informată 
de această intenție; se vede clar că este vorba despre o manevră; se dorește diminuarea efectivului de la 
grădiniță; Consiliul de administrație trebuie să hotărască în problema liceului și nu a grădiniței; a aflat 
din surse neoficiale, care bineînțeles că o să se confirme, că și Școala nr.2 are nevoie de copii; întreabă 
consiliul: atunci pentru ce mai există directorii? toate discuțiile cu preluarea copiilor de grădiniță sunt 
legate de personalitatea juridică a școlilor; 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: din anul 2000 consiliul local a fost informat permanent despre 
stadiul lucrărilor la școală; acum, când lucrările sunt finalizate, consiliul nu este de acord cu popularea 
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ei; nu este mai bine să mutăm grupele de grădiniță care își desfășoară activitatea în sedii închiriate în 
spațiile care ne aparțin? plata utilităților este suportată de școli; 
 -președinte Grigorean Petrică: trebuie să fim atenți cu astfel de hotărâri luate în cancelarii; lumea 
este nemulțumită; 
 -consilier Gheliuc Vasile: îl întreabă pe domnul viceprimar sau pe domnul secretar: în cerere se 
spune că se dorește sprijin în asigurarea transportului? de către cine: consiliul local sau primărie? 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: este vorba despre o cerere; se dorește ca transportul elevilor să fie 
asigurat de către primărie prin microbuze școlare; și în mandatul trecut a existat o ofertă de repartizare a 
microbuzelor școlare;  
 -consilier Hrițcan Iliana: în anii anteriori, au funcționat în Casa parohială pe lângă grupele de 
grădiniță și clase de la liceul tehnologic și nu s-a pus niciodată problema plății utilităților; motivul 
invocat cu privire la existența utilităților comune și a achitării acestora nu i se pare un motiv viabil; 
 -consilier Drevlean Gavril: toate acestea se întâmpla din lipsa comunicării; doamna consilier fiind 
și directoare trebuia întrebată și nu pusă în fața faptului împlinit; 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: este vorba despre o hotărâre luată în Consiliul de administrație al 
liceului; din acesta fac parte profesori, reprezentanți ai părinților, reprezentantul consiliului local și al 
primarului; 
 -președinte Grigorean Petrică: la o viitoare sedință să invităm în consiliu toți decidenții; să ni se 
explice pe ce criterii și în ce bază au luat hotărârea care s-a luat; nu discută hotărârea dacă este bună sau 
rea; 
 -consilier Derevlean Gavril: se adresează domnului președinte: în cei trei ani de când este 
consilier local câți reprezentanți ai unităților cu care colaborăm: ocol, poliție, școli au fost prezenți la 
ședințele de consiliu, cu toate că s-a discutat că prezența acestora ar fi utilă fiind și invitați în acest sens? 
îi sugerează domnului consilier Grigorean Petrică să nu-și dea demisia, deoarece s-a întors la 180 grade 
și s-a întors bine; 
 -președinte Grigorean Petrică: în urma unor discuții telefonice a fost rugat să amâne cu o lună 
luarea unei decizii; era pregătit să-și prezinte astăzi demisia; nu se joacă cu astfel de lucruri; 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: nu este vorba despre o întoarcere la 180 grade ci despre faptul că a 
început campania electorală; 
 -președinte Grigorean Petrică: în continuare susține că în Marginea nu s-a făcut nimic; 
 -consilier Hînțar Gavriluță: este membru în Consiliul de administrație al liceului tehnologic, dar la 
ultima ședință, nefiind în localitate, nu a putut participa și chiar dacă ar fi fost prezent, rezultatul ar fi 
fost același; 
 -consilier Boicu Danuț: sunt comune mult mai sărace ca a noastră unde transportul copiilor este 
asigurat gratuit cu microbuze școlare; noi cu greu suntem de acord să cumpărăm o camionetă; ne 
întoarcem la vremurile care au trecut? 
  Domnul consilier Grigorean Petrică, 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. 
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