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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL  
încheiat astăzi, 14 OCTOMBRIE 2019, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al 

comunei Marginea, judeţul Suceava. 
 

 Consiliul local al comunei Marginea a fost convocat în şedinţă extraordinară în conformitate 
cu prevederile art.133 alin.(2) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ de către 
următorii consilieri locali: Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Lungu 
Florin, Rotariu Gavril și Hrițcan Iliana. 
 Domnul consilier Rotariu Gavril, cel mai în vârstă consilier local prezent la ședința 
extraordinară, arată că la ședință sunt prezenți 9 consilieri din cei 16 convocați, iar ședința este legal 
constituită; lipsesc nemotivat domnii: Magopăț Gheorghe, Grigorean Marcel, Hînțar Gavriluță, 
Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, Gheliuc Vasile și Bodnarescu Vasile. 
 Doamna consilier Hrițcan Iliana, precizează că dorește suplimentarea ordinii de zi a ședinței 
extraordinare cu un proiect de hotărâre și anume: 
  1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 
 Inițiatori: Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Lungu Florin, 
Rotariu Gavril și Hrițcan Iliana, care să fie de fapt primul punct al ședinței extraordinare.  
 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 
  Voturi pentru=9;Împotrivă=0;Abțineri=0-suplimentare aprobată. 
  Domnul consilier Rotariu Gavril roagă colegii să formuleze propuneri pentru alegerea 
președintelui de ședință. 
  Domnul consilier Derevlean Gavril îl propune pe domnul consilier Grigorean Petrică ca 
președinte de ședință pentru o lună de zile. 
  Avizul comisiei: 
 Domnul Onciul Adrian-Valentin, funcționar public cu atribuții de secretar al comunei, 
precizează că acest la acest proiect de hotărâre nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.136 
alin.(8) lit.c) din OUG nr.57/2019, deoarece proiectul nu este însoțit de avizul cu caracter 
consultativ al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, astfel 
că nu poate fi supus dezbaterii în cadrul ședinței extraordinare. 
 Inițiatorii proiectului precizează că înțeleg să nu retragă și nici să renunțe la proiectul de 
hotărâre. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre.  
  Voturi pentru=9;Împotrivă=0;Abțineri=0-proiect aprobat.Hotărârea nr.34. 
  Domnul Grigorean Petrică le mulțumește colegilor; dă cuvântul doamnei consilier Hrițcan Iliana 
să prezinte ordinea de zi a ședinței extraordinare, după aprobarea modificării. 
 Înainte de se prezenta și supune la vot ordinea de zi a ședinței extraordinare așa după cum a 
fost modificată, domnul Onciul Adrian-Valentin, funcționar public cu atribuții de secretar al 
comunei, precizează că la Proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în 
vederea obținerii avizelor necesare pentru realizarea a două sensuri giratorii în intersecțiile DN 
17A- DN 2E - DJ 209K și DN 17A - DJ 2E din comuna Marginea, județul Suceava nu sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute de art.136 alin.(8) lit.c) din OUG nr.57/2019, respectiv, proiectul 
este însoțit de avizul cu caracter consultativ al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină, aviz care este semnat doar de un singur membru din comisie, 
nefiind întrunite astfel prevederile art.125 alin.(2) potriviti cărora comisiile de specialitate adoptă 
avize cu majoritate simplă, iar proiectul nu poate fi supus dezbaterii în cadrul ședinței 
extraordinare. 
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 Inițiatorii proiectului precizează că înțeleg să nu retragă și nici să renunțe la proiectul de 
hotărâre. 
 Doamna consilier Hrițcan Iliana, prezintă următoarea ordine de zi a ședinței extraordinare: 
 1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

 Inițiatori: Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Lungu Florin, 
Rotariu Gavril și Hrițcan Iliana- consilieri locali. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.  
 2.Proiect de hotarâre privind aprobarea televizării și difuzării tuturor ședințelor Consiliului 
local al comunei Marginea pe postul CROMTEL TV Rădăuți. 

 Inițiatori: Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Lungu Florin, 
Rotariu Gavril și Hrițcan Iliana- consilieri locali. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism;  
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea obținerii avizelor 
necesare pentru realizarea a două sensuri giratorii în intersecțiile DN 17A- DN 2E - DJ 209K și DN 
17A - DJ 2E din comuna Marginea, județul Suceava. 

 Inițiatori: Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Lungu Florin, 
Rotariu Gavril și Hrițcan Iliana- consilieri locali. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.  
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comandamentului de iarnă și a Caietului 
de sarcini privind achiziționarea serviciilor de deszăpezire a domeniului public din UAT comuna 
Marginea, județul Suceava pentru perioada de iarnă 2019-2020.  

 Inițiatori: Bodnarescu Ionel, Boicu Danuț, Curea Iliuță, Derevlean Gavril, Lungu Florin, 
Rotariu Gavril și Hrițcan Iliana- consilieri locali. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism.  
  Se supune la vot ordinea de zi. 
  Voturi pentru=9;Împotrivă=0;Abțineri=0.Ordine de zi aprobată. 
 Punctul nr.2: 
 Proiect de hotarâre privind aprobarea televizării și difuzării tuturor ședințelor Consiliului 
local al comunei Marginea pe postul CROMTEL TV Rădăuți. 
   Avizul comisiei: 
 -domnul Lungu Florin- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului local să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 -DISCUȚII: 
 1.consilier Boicu Danuț: este de acord cu acest proiect de hotărâre; să se realizeze 
televizarea tuturor ședințelor Consiliului local Marginea; oamenii merită să fie informați și să 
urmărească toate luările de cuvânt, deoarece cu toții sunt plătitori de taxe și impozite la bugetul 
local; personal, a asistat în cadrul consiliului local la niște lucruri care nu i-au plăcut; oamenii sunt 
vulnerabili; dacă ședințele ar fi fost televizate este sigur că nu se ajungea la formularea acuzelor 
care au fost adresate în cadrul consiliului; 
 2.consilier Lungu Florin: consilierii locali semnatari ai proiectului de hotărâre au hotărât 
inițierea acestuia, deoarece și la începutul mandatului trecut ședințele erau filmate; domnul primar a 
promis că ședințele de consiliu vor fi filmate, dar nu s-a ținut de cuvânt; oamenii au dreptul să fie 
informați și să vadă cum decurg ședințele de consiliu; este vorba despre transparență; 
 3.consilier Derevlean Gavril: televizarea ședințelor de consiliu a fost discutată de mult timp, 
dar nu s-a dorit acest lucru; locuitorii comunei au dreptul să vadă ceea ce s-a dezbatut și să fie 
informați; 
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 4.consilier Grigorean Petrică: se simte dator să voteze acest proiect de hotărâre, deoarece 
televizarea ședințelor a fost o promisiune electorală a partidului din care face parte; 
  Se supune la vot proiectul. 
  Voturi pentru=9;Împotrivă=0;Abțineri=0. proiect aprobat.Hotărârea nr.35. 
 Punctul nr.3: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea obținerii avizelor 
necesare pentru realizarea a două sensuri giratorii în intersecțiile DN 17A- DN 2E - DJ 209K și 
DN 17A - DJ 2E din comuna Marginea, județul Suceava. 
   Avizul comisiei: 
 Proiectul este însoțit de avizul cu caracter consultativ al Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, aviz care este semnat doar de un singur membru 
al comisiei, domnul consilier Boicu Danuț, nefiind întrunite astfel prevederile art.125 alin.(2) 
potrivit cărora comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă, iar proiectul nu poate fi 
supus dezbaterii în cadrul ședinței extraordinare. 
 Inițiatorii proiectului precizează că nu înțeleg să retragă sau să renunțe la proiectul de 
hotărâre și doresc  susținerea acestuia în continuare. 
 -DISCUȚII: 
 1.consilier Lungu Florin: consiliul local nu o să poată să construiască aceste sensuri giratorii, 
deoarece este vorba despre două drumuri naționale;domnul primar poate să solicite avizele necesare 
de la administratorul drumurilor; consiliul, prin proiectul inițiat solicită doar demararea procedurilor 
legale; 
 2.consilier Rotariu Gavril: a trecut o perioadă de timp destul de îndelungată de când ne 
cramponăm cu acest sens giratoriu; n-a văzut pe nimeni din conducere care să vină în fața 
consiliului și să-i informeze pe consilieri despre demersurile care au fost realizate pentru construirea 
sensului giratoriu, dacă s-au trimis memorii și dacă s-au primit răspunsuri la acestea; constată un 
dezinteres total la acest capitol; în comunele limitrofe se vede o altă implicare; nu este posibil ca în 
centrul comunei noastre unde traficul este atât de intens să nu reușim să construim un sens 
giroatoriu; la alte proiecte este o viteză de execuție de neimaginat, ori la acest proiect atât de 
important nu este nicio reacție; comunitatea solicită așa ceva; poate nu fiecare cetățean urcă scările 
la primărie să-și spună doleanțele, dar consilierii pot fi întrebați în legătură cu problemele lor; 
  3.consilier Boicu Danuț: cu privire la construirea celor două sensuri giratorii arată că în 
comună de-a lungul anilor au fost în vizită oameni de o calitate politică înaltă; cu toții au afirmat că 
vor rezolva problema sensurilor giratorii, dar nimic nu s-a realizat; acum vede un grup de consilieri 
care au inițiat acest proiect și este sigur că aceștia nu au niciun interes personal; astfel, circulația va 
fi bine pusă la punct în comuna noastră, deoarece avem parte de un trafic cu adevărat european; 
acum domnul primar o să spună că nu se poate plăti de la bugetul local o astfel de investiție; 
proiectul trebuie dus la îndeplinire, deoarece va fi votat de consiliul local care astfel își asumă 
responsabilitatea; dacă până acum investițiile se realizau cu economie, acum este sigur că sunt bani 
la bugetul local; ne-am consultat cu alți primari din zonă; primarul din Dornești se zbate pentru 
comuna sa; a îndeplinit toate formalitățile și este vorba despre același DN 17; acestuia i-au fost 
comunicate răspunsurile solicitate; este vorba despre darea în administrarea consiliului local a 
suprafețelor din drumul național pe care se vor construi sensurile giratorii; 
 4.consilier Derevlean Gavril: este nevoit să-l contrazică pe domnul Rotariu Gavril; a fost 
informat că au fost adresate memorii către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași la care nu 
s-a primit niciun răspuns;  
 5.consilier Grigorean Petrică: se bucură că a fost inițiat un astfel de proiect, care de 
asemenea a fost o promisiune promovată în campania electorală; speră ca domnul primar să ducă la 
îndeplinire hotărârea;   
  Se supune la vot proiectul. 
  Voturi pentru=9;Împotrivă=0;Abțineri=0. proiect aprobat.Hotărârea nr.36. 
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 Punctul nr.4: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comandamentului de iarnă și a Caietului 
de sarcini privind achiziționarea serviciilor de deszăpezire a domeniului public din UAT comuna 
Marginea, județul Suceava pentru perioada de iarnă 2019-2020.  
   Avizul comisiei: 
 -domnul Lungu Florin- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului local să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 -DISCUȚII: 
  1.consilier Lungu Florin: în anii trecuți nu s-a intervenit la timp, iar circulația auto și pietonală s-
a desfășurat în condiții grele; dorește ca mai întâi să fie deszăpezite curțile școlilor, trotuarele și ulițele 
spre biserici, astfel ca la începerea orelor, copiii să se poată circula cu ușurință; anul trecut de câte ori a 
sunat și a solicitat să se intervină cu utilajele nu a fost luat în serios;  
  2.consilier Curea Iliuță: crede că domnul Lungu a omis să spună că intervențiile de la școli să fie 
executate cu utilajul primăriei; 
  3.consilier Grigorean Petrică: nu crede că este posibil ca un singur utilaj să execute deszăpezirea 
la toate școlile; să-i fie fixate un punct sau două de lucru; 
  4.consilier Derevlean Gavril: a sesizat și el că în anii precedenți s-a intervenit prea târziu; cine a 
câștigat licitația să nu intervină dimineața la ora 07; utilajele sunt dotate cu faruri, pot lucra noaptea 
astfel ca dimineața totul să fie în regulă, iar toată lumea să poată circula; 
  5.consilier Hrițcan Iliana: consideră că aflându-ne la jumătatea lunii octombrie acest proiect 
trebuia neapărat inițiat și inclus pe ordinea de zi; avem nevoie să încheiem contracte de deszăpezire, 
deoarece vremea se poate schimba oricând; 
 -consilier Lungu Florin: așa după cum este menționat în proiectul de hotărâre, domnul 
viceprimar va trebui să prezinte lunar orele de funcționare a utilajelor; 
  Se supune la vot proiectul. 
  Voturi pentru=8;Împotrivă=0;Abțineri=1(Sorocaniuc Traian). proiect aprobat.Hotărârea 
nr.37. 
  Domnul consilier Grigorean Petrică, preşedintele de şedinţă, arată că au fost epuizate toate 
punctele de pe ordinea de zi și declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
comunei Marginea și mulțumește celor prezenţi pentru participare.  
       Drept pentru  care am încheiat prezentul proces-verbal. 
  
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    SECRETARUL COMUNEI, 
    Cons.Grigorean Petrică                                             ONCIUL Adrian-Valentin 
 


