ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 29 AUGUST 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.194 din 21.08.2019.
Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, arată că la ședință sunt prezenţi toți cei
16 consilieri convocaţi, iar ședința este legal constituită.
La ședință participă domnii: Joltea Vasilică –Șef birou financiar-contabil, achiziții publice și
fonduri europene, Mihalescu Gavril- inspector urbanism și Sfîrnaciuc Ilie –locuitor al comunei.
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 pe domnul consilier Grigorean Petrică.
Domnul Magopăț Gheorghe întreabă dacă mai sunt și alte propuneri.
Domnul viceprimar Sfîrnaciuc Dorel îl propune pe domnul Magopăț Gheorghe.
Se supune la vot propunerea formulată de domnul Derevlean Gavril.
Voturi pentru=9;Împotrivă=0;Abțineri=7-proiect aprobat.Hotărârea nr.30.
Domnul Grigorean Petrică le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului primar să prezinte
ordinea de zi a ședinței ordinare.
Domnul Nichitean Dumitru, primarul comunei Marginea prezintă următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Inițiator:Nichitean Dumitru-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 30
iulie 2019.
Prezintă: Onciul Adrian-Valentin – secretarul comunei Marginea.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între UAT
comuna Marginea, județul Suceava și Administrația Bazinală de Apă Siret privind colaborarea
dintre părți în vederea asigurării cadrului necesar implementării proiectelor finanțate prin Programul
național de construcții de interes public sau social și/sau Programul național de dezvoltare locală
2017-2020.
Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină;
4.Proiect de hotarâre privind rectificarea Bugetului local al comunei Marginea pe anul 2019.
Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei.
Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia
mediului şi turism;
5.Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi.
Voturi pentru=16;Contra=0;Abțineri=0.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 29 august 2019.
Nu vor participa la dezbatere și nici la vot, următorii consilieri locali:
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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 iulie 2019.
Domnul Grigorean Petrică, președintele de ședință, solicită ca procesul-verbal al ședinței
ordinare să fie citit, conform procedurii.
Domnul Onciul Adrian precizează că nu există o astfel de procedură; procesul-verbal a fost
comunicat tuturor consilierilor locali odata cu materialele de ședință; eventualele obiecțiuni sau
contestații vor fi consemnate.
Doamna consilier Hrițcan Iliana propune ca procesul-verbal să nu fie citit, deoarece a fost depus
la mapa de ședință;
Se supune la vot propunerea doamnei consilier Hrițcan Iliana.
Voturi pentru=15;Împotrivă=0;Abțineri=1.Proces-verbal aprobat.
Domnul Grigorean Petrică afirmă că a insistat pentru citirea procesului-verbal încheiat în ședința
ordinară din luna iulie 2019, deoarece în ședința pe comisii au fost formulate niște reproșuri la adresa
unor consilieri care nu votat proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului local prezentat în ședința
anterioară.
Punctul nr.3: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat
între UAT comuna Marginea, județul Suceava și Administrația Bazinală de Apă Siret privind
colaborarea dintre părți în vederea asigurării cadrului necesar implementării proiectelor finanțate
prin Programul național de construcții de interes public sau social și/sau Programul național de
dezvoltare locală 2017-2020.
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: la ce se referă acest acord?
-primar Nichitean Dumitru: o parte din albia pârâului Sucevița aparține comunei Marginea;
pentru a obține avizul de la Apele Române în vederea construirii podului este necesar să încheiem
un astfel de acord;
-consilier Lungu Florin: acest aspect are vreo legătură cu anularea licitației?
-primar Nichitean Dumitru: nu are nicio legătură, deoarece licitația a fost anulată ca fiind
neconformă; nu au fost întrunite toate cerințele din caietul de sarcini;
2.consilier Boicu Danuț: să înțeleagă că este vorba despre un proiect cu participarea mai
multor comune, un fel de asociere apă-canal? după cum știm, nu toate asocierile au fost benefice
pentru noi;
-primar Nichitean Dumitru: este proiectul nostru; încheiem un acord de asociere între UAT
comuna Marginea și Apele Române pentru a construi podul; construirea podului este o parte din
proiectul mare: Modernizare infrastructură comuna Marginea, care cuprinde: 1-construire pod și 2modernizare infrastructură rutieră;
Se supune la vot proiectul.
Voturi pentru=16;Împotrivă=0;Abțineri=0-proiect aprobat.Hotărârea nr.31.
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 nu aprobă proiectul.
-DISCUȚII:
1.viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: vine cu o propunere în fața consiliului local: suma de 25.000 lei
alocată întocmirii studiului de fezabilitate la Grădinița cu program prelungit să fie transferată la
capitolul salubritate, pentru achiziționarea de tomberoane în suplimentarea sumei de 100.000 lei deja
alocate, deoarece noua grădiniță cu program prelungit aflată în construcție va fi finalizată anul viitor,
astfel că nu iși mai are rostul întocmirea unui astfel de studiu;
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2.consilier Lungu Florin: speră că vorbește în asentimentul colegilor consilieri; toți au studiat
proiectul de hotărâre; observă că prețurile sunt exagerat de mari: de 3-4 ori prețul normal; de ce
nimeni nu îi spune acest lucru domnului primar? propune ca sumele de 40.000 lei de la capitolul
cheltuieli materiale construire gard și 10.000 reparții centrale -Școala Gimnazială nr.3 Marginea să
fie alocate tot Școlii Gimnaziale nr.3 pentru extindere corp nou de clădire, iar sumele de 10.000 lei
de la capitolul reparații centrale de la Școala Gimnazială nr.2 și 20.000 lei pentru întocmire de
lucrări topo-cadastrale să fie alocate Școlii Gimnaziale nr.2 pentru extindere corp nou de clădire;
3.consilier Gheliuc Vasile: în mai multe ședințe ale consiliului local s-a pus problema alocării
unor sume necesare reparațiilor la centrala Școlii Gimnaziale nr.2; coșul de evacuare de la centrală
curge încontinuu; să nu umblăm la centrale, dacă s-a început lucrul să-l continuăm;sunt pierderi de
căldură;la etaj, în ultima clasă, nu a fost niciodată cald, iar copiii stau iarna cu geaca pe ei;
4.consilier Magopăț Gheorghe: nu înțelege de ce au loc aceste discuții cu privire la alocarea
unor sume de bani; este nemulțumit că în ședință se poartă dialoguri; solicită ca domnul secretar să
prezinte atribuțiile președintelui de ședință conform Regulamentului de organizare și funcționare al
consiliului local;
-domnul Onciul Adrian-Valentin, dă citire principalelor atribuții ale președintelui de ședință
conform prevederilor art.138 din OUG nr.57/2019 –Codul administrativ:
Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru
susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum şi de către delegatul
sătesc, după caz;
Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt
obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de
obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat
fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului;
Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de
ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor;
Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune
încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a
dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate
simplă;
Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă,
precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
-consilier Magopăț Gheorghe: a cerut prezentarea atribuțiilor președintelui de ședință,
deoarece la ședința anterioară domnul consilier Grigorean Petrică, care a fost președinte de ședință,
a dat răspunsuri la toate întrebările formulate, cu toate că acesta este atributul primarului sau al celui
care inițiază proiectele de hotărâre;
5.consilier Boicu Danuț: discutăm pe marginea unui proiect de hotărâre de rectificare bugetară
pozitivă; nu se poate vorbi despre o ceartă între consilieri; vede că este vorba despre un grup de
consilieri un pic mai radicali; unei școali gimnaziale din județul Bistrița –Năsăud, Guvernul
României i-a alocat suma de 70.000 lei pentru construirea unui grup sanitar; înseamnă că în
România se poate construi un grup sanitar cu 700 milioane lei vechi; noi -comuna Marginea- facem
un gard de aproape 700 milioane lei; sunt de acord să facem gardul; să vedem cât costă lucrarea, să
o evaluăm pentru a ne putea încadra în costuri; la alte proiecte am fost foarte economi; domnul
viceprimar are o altă propunere: să luăm bani dint-o parte și să-i dăm la pubele; este vorba de niște
cifre mari, colosale; mai bine ne-am gândi cum putem muta niște stâlpi de iluminat care sunt
montați pe trotuar și stânjenesc circulația pietonală, iar oamenii se pot lovi; putem lua acum pubele
de câți bani avem; să cheltuim echilibrat; nu o sa ajunga bani pentru o lucrare, vom veni din nou în
consiliu pentru a aloca fonduri; nimeni nu o să aducă bani de acasă pentru a se face lucrări în
comuna Marginea;
-consilier Lungu Florin: nu este de acord cu cele afirmate de domnul consilier Vali Gheliuc;
nu dorește să se ia din banii repartizați pentru centrale; la aprobarea bugetului comunei pentru anul
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2019 au fost alocate sumele necesare; acum este vorba despre o suplimentare a bugetului și se
dorește construirea hornului din inox cu suma de 25.000 lei; s-a interesat de costuri, iar metrul liniar
nu costă mai mult de 50 euro; chiar să coste și 500 lei, unde vom ajunge cu hornul, în nori?este
vorba despre o sumă exagerată;
-primar Nichitean Dumitru: nu știe pe ce se bazează propunerile și luările de cuvânt de până
acum; rectificarea de buget pe care o propune se bazează pe hârtii și documente, nu pe povești; dă
citire adreselor nr.875/04.07.2019 și nr.903/10.07.2019 ale Școlii Gimnaziale nr.3 Marginea, adrese
semnate de doamnele director și secretară, prin care se solicită alocarea de la bugetul local a
sumelor de: 59.000 lei lei pentru construirea gardului din partea dreaptă, vecin fam. Rotari Traian,
10.000 lei pentru înlocuirea tablei de pe grădiniță partea din spate și pentru schimbarea parchetului
în trei săli de clasă și 25.000 lei suplimentari pentru achiziționarea centralelor termice (care necesită
două coșuri fum inox D-200); am solicitat oferte de pubele; cea mai bună ofertă aparține unei
societăți din Cluj Napoca și este de 106 lei fără TVA; inclusiv societatea care ne-a livrat pubelele
prin proiectul pe care l-am derulat ne-a comunicat oferta sa care este de 117 lei fără TVA; noua
Grădiniță cu program prelungit Marginea va fi gata mai repede, astfel termenul de 24 luni va fi
devansat; viitoarea grădiniță va avea 6 grupe, adică 120 de copii; actuala grădiniță are 5 grupe,
adică 100 copii, iar în total vor fi în comuna Marginea cel puțin 220 de locuri; lista de investiții
pentru anul 2020 cuprinde extinderi corpuri școală la Școlile Gimnaziale nr.2 și 3 Marginea; nu
putem să mai cheltuim pentru proiectare înca vreo 50.000 lei și apoi alți bani pentru obținerea de
avize; crede că și doamna director (consilier Hrițcan) înțelege acest lucru, cu toate că nu poate
participa la discuții;
6.consilier Curea Iliuță: împreună cu domnul consilier Lungu Florin face parte din Consiliul
de administrație al Școlii Gimnaziale nr.3; în această dublă calitate putea să fie informat de valoarea
sumei solicitate la rectificare; în ce bază s-a stabilit suma de 59.000 lei? puteau să fie depuse măcar
trei oferte;
-consilier Lugu Florin: tabla de pe grădiniță nu trebuie înlocuită pe o suprafață mai mare de
100 mp; să se caute mai multe firme, care să depună oferte;
7.consilier Derevlean Gavril: este de acord cu cele spuse de domnul consilier Curea; dacă este
vorba despre investiții să fie depuse devize de lucrări și oferte de la două-trei firme; construcția
gardului deja a început, să ni se prezinte o ofertă serioasă;
-consilier Grigorean Petrică: este în regulă ca o lucrare să fie începută fără a avea finanțarea
asigurată?
-primar Nichitean Dumitru: la aprobarea Bugetului comunei Marginea pentru anul 2019 au
fost alocate sumele de bani necesare funcționării fiecărei școli; directorii sunt ordonatori terțiari de
credite; lucrarea putea fi începută cu utilizarea resurselor financiare proprii.
-consilier Curea Iliuță; i-a scăpat ceva legat tot de această problemă; d-na director Rotari
Codruța –Școala nr.3 a specificat că a purtat unele discuții cu domnul Rotari Traian, iar acesta ar fi
de acord să cedeze școlii o suprafață de 16-20 mp pentru a se facilita accesul la magazia de lemne;
dacă tot construim gardul, de ce nu-l facem cum trebuie?n-ar ar fi bine să luăm acest teren legal?
-Gheliuc Vasile: în comuna Horodnic de Sus primăria a cumpărat 1500 pubele, pe trei culori
pentru colectare selectivă;o să fie mari cerințe pentru pubele și în comuna noastră;dacă nu aprobăm
măcar să cumpăram pubele, atunci cum vom reuși să colectăm selectiv gunoiul?să achiziționăm
1000-1500 pubele care vor fi depozitate în curtea primăriei și vor fi date cetățenilor pe bază de
proces-verbal;
-primar Nichitean Dumitru: pubelele pe care intenționăm să le achiziționăm vor fi date în
familiilor care nu le-au primit; până acum au fost achiziționate 2065 de pubele, ori în comună avem
peste 3200 numere de casă; pubelele pe care intenționăm să le cumpărăm sunt pentru colectarea
deșeurilor menajere și nu pentru o colectare selectivă;
-consilier Derevlean Gavril: este de acord cu amendamentul propus de domnul consilier
Lungu Florin; consiliul local reprezintă legislativul; ar dori să fie informat cu privire la cheltuieli;
orice ofertă trebuie să fie însoțită și de un deviz de lucrări;
-consilier Curea Iliuță: pentru ce mai există consiliul local dacă nu suntem informați?doar
pentru a aproba sumele de bani cerute de doamnele director?
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8.consilier Rotariu Gavril: a ascultat opiniile colegilor; este de acord ca la fiecare lucrare să
fim informați cu privire la costuri; să fie transparență;să nu aprobăm imediat orice sumă care ne este
solicitată;
10.viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: tot timpul la diverse și în plenul ședințelor, s-a discutat despre
necesitatea alocării de fonduri către școli;acum, ne cramponăm că un gard costă nu știu cât, iar o
tablă costă atât; sunt consilieri care își dau seama ce reprezintă copiii, adică viitorul nostru, iar alții
nu-și dau seama;am alocat banii conform cerințelor consilierilor locali; la aprobarea bugetelor
anuale tot timpul au fost discuții cu privire la fondurile alocate școlilor;
-consilier Lungu Florin: nu ia nimeni banii repartizați școlilor; aceștia rămân tot la școli, dar
la alte capitole;
-consilier Gheliuc Vasile: îl întreabă pe domnul contabil Joltea Vasilică, la proiectul de
hotărâre suma de 60.000 lei rezultată din vânzări de bunuri ce reprezintă?
-contabil Joltea Vasilică: cea mai mare parte din sumă provine din încasarea ratelor anuale
plătite de medici pentru spațiile cumpărate de la dispensarul uman; se mai adaugă și ceva plăți
restante reprezentând contravaloarea unor terenuri vândute în anii anteriori și încasate acum;
Domnul Onciul Adrian-Valentin, funcționar public cu atribuții de secretar al comunei,
precizează că pentru aprobarea amendamentelor este necesară majoritatea absolută a consilierilor în
funcție, la fel ca și pentru adoptarea hotărârii.
Domnul consilier Grigorean Petrică –președintele de ședință, supune la vot următorul
amendament propus de domnul Sfîrnaciuc Dorel:
«Sunteți de acord ca la Anexa nr.2 din Proiectul de hotărâre, nr.crt 12, suma de 25.000 lei
de la Obiectivul SF extindere clădire grădiniță să fie transferată la salubritate în completarea
sumei de 100.000 lei pentru achiziționarea de pubele?»
Se supune la vot amendamentul.
Voturi pentru=8; Împotrivă=0; Abțineri=7; 1 consilier local nu participă la vot;
amendament respins.
Domnul consilier Grigorean Petrică –președintele de ședință, supune la vot următorul
amendament propus de domnul Lungu Florin:
«Sunteți de acord ca la capitolul cheltuieli materiale alocate Școlii Gimnaziale nr.3
Marginea sumele de 40.000 lei din 59.000 lei (construire gard) și de 10.000 de lei reparații
centrale termice să fie folosite pentru extindere corp Școala Gimnazială nr.3, iar sumele de 10.000
lei ( reparații centrale termice) la Școala Gimnazială nr.2 și 20.000 lei efectuare lucrări topografice să fie folosite pentru extindere corp Școala Gimnazială nr.2?»
Se supune la vot amendamentul.
Voturi pentru=7; Împotrivă=0; Abțineri=8; 1 consilier local nu participă la vot;
amendament respins.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Voturi pentru=8; Împotrivă=0; Abțineri=7; 1 consilier local nu participă la vot; proiect
respins.
Punctul nr.5-DIVERSE:
1.Bergheva Dumitru, comuna Marginea, cererea nr.9425/21.08.2019: solicită o suprafață de teren
pentru a construi o casă, deoarece cea în care a locuit a luat foc;
Discuții:
-ing. Mihalescu Gavril- inspector urbanism: s-a deplasat în teren în zona Lutărie împreună cu
domnul viceprimar și membrii Comisiei de urbanism; nu există acte pentru teren; sunt loturi
concesionate și suprafețe de teren ocupate ilegal pe care s-a construit fără autorizație;
-consilier Geană Constantin: primăria va vrea să îl ajute? dacă există vreo posibilitate să i se dea
teren este de acord; oricum petentul va solicita ajutor prin bisericile din comună;
-consilier Boicu Danuț: îi vine foarte greu să creadă că vom rezolva astfel de probleme; sunt
formulate tot mai multe cereri în acest sens; domnul Magopăț Gheorghe cu foarte mulți ani în urmă a
avut o astfel de solicitare;ce a reușit?
-consilier Magopăț Gheorghe: chiar și fără această întrebare ar fi vrut oricum să se înscrie la
cuvânt; după o așteptare de peste 10 ani a rezolvat problema; a achitat banii pentru terenul de sub
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construcțiile care îi aparțin; cu răbdare și problemele celorlalți se vor rezolva; s-a simțit ofensat la
ședința anterioară, dar pentru că era răgușit nu a putut lua cuvântul; acum în schimb poate; un coleg,
consilier care a participat la aproximativ 1/3 din ședințele de consiliu care s-au desfășurat în acest
manadat, a facut o evaluare a activității consilierilor, iar toți au fost declarați incompetenți; mai
mult, în luna iulie, la ședința pe comisii a prezentat colegilor un formular pe care era redactat un
model de demisie, urmând ca în ziua ședinței să-și prezinte în scris demisia din funcția de consilier;
este la cel de al șaptelea mandat de consilier local și nimeni nu l-a făcut până acum incompetent;în
primul mandat, în anul 1992, avea coleg un consilier care în loc să se semneze punea degetul pe
foaie, iar acesta nu a fost acuzat de faptul că nu știa carte; credea că astăzi se va respecta ordinea
conform condicii de prezență, astfel că s-a pregătit pentru partea a treia, care după cum s-a hotărât
în consiliu nu este obligatorie; adresează invitația tuturor colegilor de a participa;
-consilier Hînțar Gavriluță: este cu totul de acord ca tânărul să fie ajutat; dar fără autorizație
de construcție nu se va putea racorda la curent electric și alte utilități; face parte din Comisia de
urbanism, dar singuri nu pot rezolva nimic;
2.adresa nr.813 din 29.07.2019 a Școlii Gimnaziale nr.2 Marginea: solicită reorganizarea
rețelei școlare prin atribuirea unei grupe de învățământ primar;
3.Camera de Conturi Suceava: Decizia nr.52/266/2 din 05 august 2019, informarea consiliului
despre prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse la UATC Marginea prin Decizia
nr.52/266 din 17.12.2018;
4.Instituția Prefectului –Județul Suceava: adresa nr.12605/10/3 din 08.08.2019 activitate de
verificare a Hotărârilor de la 19-25/31.05.2019.
-Se vor comunica cele solicitate.
5.consilier Grigorean Petrică: nu i-a făcut incompetenți pe colegii consilieri, s-a referit la
faptul că de 20 de ani în comuna Marginea nu s-a realizat nimic;
6.consilier Lungu Florin: nu se soluționează cererile cetățenilor; sunt persoane care așteaptă
aprobarea pentru lemne de foc de 3 ani; sunt persoane care figurează în registrul agricol și pentru
care se achită taxa de salubritate cu toate că sunt plecate din localitate, sau chiar decedate;cine are
obligația de a modifica registrul?
-primar Nichitean Dumitru: registrele agricole pot fi modificate la solicitarea capului de
gospodărie; dovada domiciliului se face cu actul de identitate; nu crede că ar fi cazul să se poarte
discuții contradictorii în consiliul local; are o vechime în cadrul acestuia mai mare decât a
majorității consilierilor prezenți în sală și consideră că nu este normal ca anumite interese personale
să aibă prioritate față de interesele comunități și mai mult, să fie făcute publice în plenul consiliului;
7.consilier Hrițcan Iliana, director Grădinița cu program prelungit Marginea: precizează că nu
poate efectua lucrări de extindere cu banii care i-au fost alocați, deoarece mai întâi trebuie să fie
întocmite studiul de fezabilitate și proiectul; banii pentru SF au fost repartizați din bugetul pentru
anul 2019 în trimestru al IV lea, perioadă în care oricum nu se mai poate construi, iar costul unui SF
este de 25.000 lei; banii sunt achitați de către școli din bugetele proprii;
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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cons.Grigorean Petrică

SECRETARUL COMUNEI,
ONCIUL Adrian-Valentin

6

