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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 27 MAI 2020, 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.107 din 18.05.2020. 
  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 și Mihalescu Gavril- inspector urbanism;  
 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 Sfîrnaciuc Dorel îl propune pe domnul consilier Gheliuc Vasile. 
 Domnul Curea Iliuță o propune pe doamna Hrițcan Iliana. 
 Se supune la vot propunerea domnului Sfîrnaciuc Dorel. 
 Voturi pentru=5 (Magopăț Gheorghe, Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, 
Bodnarescu Vasile);Împotrivă=0;Abțineri=11(Grigorean Petrică, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță, Lungu 
Florin, Rotariu Gavril, Hrițcan Iliana, Bodnarescu Ionel, Derevlean Gavril, Boicu Danuț, Sorocaniuc 
Traian, Gheliuc Vasile)-propunere respinsă;  
 Se supune la vot propunerea domnului Curea Iliuță. 
 Voturi pentru=9 (Grigorean Petrică, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță, Lungu Florin, Rotariu Gavril, 
Bodnarescu Ionel, Derevlean Gavril, Boicu Danuț, Sorocaniuc Traian)- Împotrivă=0;Abțineri=7 
(Magopăț Gheorghe, Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, Bodnarescu Vasile, 
Hrițcan Iliana, Gheliuc Vasile); proiect aprobat.Hotărârea nr.8. 
   Doamna Hrițcan Iliana le mulțumește colegilor și dă cuvântul domnului primar să prezinte ordinea 
de zi. 
 Domnul Nichitean Dumitru-primarul comunei, 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 13 februarie 
2020. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul 
forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, județul Suceava pentru partida nr.5871 Hașca. 
 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ 
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului 
pentru anul școlar 2020-2021 și perioada următoare, până în anul 2023. 
 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 



2 
 

 5.Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al 
Comunei Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.  

6.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor nr.34, 35, 36 și 37 ale Consiliului local Marginea 
adoptate în ședința extraordinară din data de 14 octombrie 2019. 
 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.  
 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Marginea pentru anul 
2020. 
 Inițiator:Nichitean Dumitru-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism; 
 8.Prezentarea raportului domnului Nichitean Dumitru- primarul comunei Marginea, privind starea 
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale comuna Marginea, județul Suceava 
în anul 2019. 
 9.Prezentarea rapoartelor de activitate ale viceprimarului comunei și ale consilierilor locali pentru 
anul 2019. 
 10.Prezentarea rapoartelor de activitate ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei pentru anul 2019. 
 11.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=16;Contra=0;Abțineri=0.Ordine de zi aprobată. 
 Onciul Adrian-Valentin, funcționar public cu atribuții de 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 27 mai 2020. 
 Nu este cazul. 
 Punctul nr.2- Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data 
de 13 februarie 2020. 
 Domnul consilier Boicu Danuț propune ca procesul-verbal să nu se citească, deoarece acesta se 
găsește la mapa de ședință. 
 Consiliul local este de acord cu solicitarea. 
 Voturi pentru=16;Împotrivă=0;Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3- Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă 
din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, județul Suceava pentru partida 
nr.5871 Hașca. 
 Avizul comisiei: 
 -domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism nu aprobă proiectul și recomandă consiliului să nu voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Curea Iliuță: dorește să formuleze un amendament la acest proiect și propune ca de acum 
înainte exploatarea masei lemnoase să se efectueze la faza «pe picior» și nu la cea de «drum auto»; 
există mult lemn pe piață, iar prețul acestuia a scăzut; 
 -primar Nichitean Dumitru: modalitatea de calcul a fost întocmită pentru faza la «drum auto»; în 
situația în care se dorește exploatarea «pe picior», Ocolul Silvic Marginea va trebui să refacă întreaga 
documentație; va dura până se va reface calculul; 
 2.consilier Derevlean Gavril: consiliul local putea fi convocat până acum; exista și posibilitatea 
desfășurării ședințelor prin video telefon; 
 3.consilier Boicu Danuț: acum lemnul este pe picior? 
 -primar Nichitean Dumitru: lemnul este marcat și este pe picior; 
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 4.consilier Geană Constantin: dacă modificăm modul de exploatare, lemnul nu va fi mai scump, iar 
populația nu va plăti mai mult? 
 -consilier Curea Iliuță: lemnul de cherestea pe care îl cumpără populația este vândut ca lemn de foc, 
însă cu un preț mai mare; lemnul de construcție tot va fi cumpărat, deoarece este căutat; 
 5.viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: 4 ani ani de zile modul de exploatare a fost la drum auto, pe care tot 
consiliul local l-a stabilit, iar acum brusc, nu mai este bun; 
 6.consilier Lungu Florin: n-au fost întrebați niciodată despre modul de exploatare; 
 -primar Nichitean Dumitru: roagă consiliul să nu se lase indus în eroare; la faza pe picior, consiliul 
local nu va mai avea acces la lemn; firma care va câștiga licitația va realiza exploatarea și vânzarea; 
 7.consilier Hrițcan Iliana: în care formă de exploatare primăria ar avea de câștigat? 
 -primar Nichitean Dumitru: la faza lemn pe picior primăria va pierde, nici lemn pentru școli nu vom 
avea; 
 8.consilier Gheliuc Vasile: sunt colegi consilieri care la un moment dat au propus ca prețul calculat 
de OS Marginea să fie micșorat; acum se dorește schimbarea modului de exploatare; nu poate fi de 
acord ca o singură firmă să beneficieze; a propus acum câtva timp să trecem la un ocol privat, dar 
colegii nu au fost de acord; 
 -consilier Hrițcan Iliana: propunerea nu a fost luată în serios de o parte a colegilor consilieri; 
 -consilier Lungu Florin: din luna iunie 2019 și până acum a fost confiscată o cantitate de 420 mc de 
material lemnos care a fost predată primăriei; ce s-a întâmplat cu lemnul? 
 -consilier Derevlean Gavril: lungim prea mult discuțiile; 
 -consilier Boicu Danuț: domnul Gheliuc are dreptate; nu putem scumpi sau ieftini prețul lemnului; 
oamenii nu sunt mulțumiți; 
 -consilier Curea Iliuță: la desfășurarea unei licitații pe picior se va asigura minim un salt de 5%, 
astfel că prețul nu va fi foarte mare; 
 9.Onciul Adrian-Valentin: nu se poate supune votului un amendament prin care exploatarea să fie  
«pe picior», atâta timp cât modul de calcul comunicat de OS Marginea, la propunerea consiliului local, 
este la «drum auto»; se va comunica OS Marginea solicitarea consiliului privind modificarea 
modalității de calcul; proiectul de hotărâre trebuie refăcut; 
 Se supune la vot proiectul. 
  Voturi pentru=7 (Magopăț Gheorghe, Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, 
Bodnarescu Vasile, Sorocaniuc Traian, Gheliuc Vasile);Împotrivă=1 (Curea Iliuță);Abțineri=8 
(Grigorean Petrică, Hînțar Gavriluță, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Rotariu Gavril, Bodnarescu Ionel, 
Derevlean Gavril, Boicu Danuț); proiect respins. 
  -Punctul nr.4: Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a 
contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 
aferente programului pentru anul școlar 2020-2021 și perioada următoare, până în anul 2023. 
 Avizul comisiei: 
 -domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism nu aprobă proiectul și recomandă consiliului să nu voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Boicu Danuț: din proiect vede că este vorba despre bunuri și servicii de care beneficiază 
școlile din comună; 
 -primar Nichitean Dumitru: este vorba despre programul de asigurare a cornului și laptelui pentru 
elevi; 
 2.consilier Curea Iliuță: observă că se face referire în proiect și la asigurarea de servicii; 
 3.consilier Grigorean Petrică: care ar fi problema dacă ne-am asuma noi răspunderea, astfel ca în 
viitor să asigurăm cornul și laptele elevilor? 
 Lucrările ședinței se suspendă și se ia o pauză de 5 minute. 
 Se reiau lucrările.  
 4.consilier Curea Iliuță: consiliul local hotărăște în problemele comunei; nu se va întâmpla nimic 
dacă noi vom fi singurii din zonă care își vor asuma asigurarea procedurii;  
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 5.consilier Lungu Florin: avem brutărie în comună și fermă zootehnică; putem să ne asumăm 
procedurile; 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=7 (Magopăț Gheorghe, Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, 
Bodnarescu Vasile, Sorocaniuc Traian, Gheliuc Vasile);Împotrivă=0 ;Abțineri=9 (Grigorean Petrică, 
Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Rotariu Gavril, Bodnarescu Ionel, 
Derevlean Gavril, Boicu Danuț); proiect respins. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniul 
public al Comunei Marginea, județul Suceava. 
 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 Grigorean Petrică: dorește să știe cum se poate ca acest drum să aibă o lățime de 8 m? nu 
a vazut în comună niciun drum care să depășească 5-6 m lățime; 
 -primar Nichitean Dumitru: este vorba despre întregul proiect care conține calea de rulare, 
acostamentul și șanțurile; 
 2.consilier Curea Iliuță: crede că este o diferență între proiect și execuție; 
 -consilier Grigorean Petrică: nu are nicio logică ca drumul să aibă 8 m lățime; 
 3.viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: consiliul local a aprobat inventarul domeniului public, iar drumul 
balastat avea 8 m lățime; noi acum l-am modernizat și va fi drum betonat; 
 4.consilier Boicu Danuț: recepția finală este efectuată? lățimea drumului cuprinde inclusiv 
acostamentul și șanțurile? Să nu uităm că au fost accesate fonduri europene; 
 -primar Nichitean Dumitru: reprezentații AFIR au fost în teren și vor mai veni; modelul proiectului 
de hotărâre ne-a fost comunicat de AFIR; 
 5.consilier Derevlean Gavril: nu putem vota un proiect de hotărâre pentrua  introduce în inventar un 
drum modernizat cu o lățime de 8 m; 
 6.consilier Hrițcan Iliana: ranchiuna politică nu are ce căuta în consiliul local; suntem în slujba 
comunității; 
 -consilier Curea Iliuță: din păcate domnul primar una spune și alta face; ne-a dispărut încrederea în 
acesta; 
 -consilier Grigorean Petrică: nu este împotriva proiectului de hotărâre; lucrarea există și este a 
comunei; dorește însă să-i fie oferite explicații detaliate; 
 -primar Nichitean Dumitru prezintă adresele primite de la AFIR cu privire la obiectivul de investiții; 
 -consilier Hrițcan Iliana: este totuși o diferență prea mare între banda de rulare, acostament sau 
șanțuri; 
 7.consilier Rotariu Gavril: de la început, proiectul a suferit modificări și completări; au fost lipite 
fâșii de acostament și șanțuri; 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=7 (Magopăț Gheorghe, Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, 
Bodnarescu Vasile, Sorocaniuc Traian, Gheliuc Vasile);Împotrivă=0 ;Abțineri=9 (Grigorean Petrică, 
Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Rotariu Gavril, Bodnarescu Ionel, 
Derevlean Gavril, Boicu Danuț); proiect respins. 

 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor nr.34, 35, 36 și 37 ale 
Consiliului local Marginea adoptate în ședința extraordinară din data de 14 octombrie 2019. 
 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 Hrițcan Iliana: se va abține de la a vota acest proiect de hotărâre; 
 2.consilier Lungu Florin: nici el nu o să voteze acest proiect de hotărâre; 
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 3.consilier Grigorean Petrică: nu o să voteze nici el proiectul; nu crede că ar exista motive de 
revocare; 
 -primar Nichitean Dumitru: dacă aceste hotărâri nu vor fi revocate, Instituția Prefectului le va ataca 
în instanța de contencios administrativ;  
 4.consilier Derevlean Gavril: ultima ședință de consiliu a fost filmată de SC Cromtel Rădăuți;în ce 
bază aceștia au efectuat filmarea și cine i-a plătit? 
 -primar Nichitean Dumitru: nu crede că are relevanță acest lucru, deoarece nu se știe nici cine l-a 
invitat sau cine l-a plătit pe domnul Covașă de televiziunea Nord Est TV; 
 5.consilier Boicu Danuț: televizarea ședințelor de consiliu local este foarte importantă; în comună 
sunt rămași peste 8.000 de locuitori care au dreptul să fie informați și să urmărească ceea ce se 
întâmplă; trebuie să existe transparență; 
 6.consilier Gheliuc Vasile: s-a bucurat când a fost inițiat proiectul de hotărâre privind televizarea 
ședințelor; își aduce aminte că au mai fost în anii anteriori proiecte de hotărâre care nu au fost însoțite 
de avizele comisiilor de specialitate și care nu au fost revocate; nu va vota proiectul; 
 -consilier Hrițcan Iliana: să fie repus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind televizarea 
ședințelor de consiliu; 
 7.consilier Grigorean Marcel: discutăm de ore întregi pe marginea proiectelor propuse și nu se 
aprobă nimic; 
 8.consilier Curea Iliuță: la ședința din luna octombrie 2019 proiectele au fost inițiate de către 
consilieri, iar domnul primar n-a vrut să colaboreze; 
 -primar Nichitean Dumitru: poate să-și dea seama care proiecte sunt importante pentru comună; 
 -consilier Boicu Danuț: este vorba despre niște proiecte care la aprobarea lor au fost considerate ca 
fiind necesare pentru comună; 
 9.consilier Hînțar Gavriluță: a fost somat să nu se prezinte la ședința din luna octombrie; 
 -consilier Hrițcan Iliana: cu toții am ajuns în consiliu prin votul cetățenilor; să nu dăm dovadă de 
lipsă de respect față de aceștia;  
 -primar Nichitean Dumitru: în mandatul său, nicio hotărâre adoptată de consiliu și inițiată de primar 
nu a fost contestată de către prefectură, iar consiliul știe care a fost situația cu hotărârile de consiliu în 
mandatul trecut; 
 -consilier Hînțar Gavriluță: s-a ajuns în situația aceasta din cauza ambiției unora; nu a mai existat o 
colaborare în cadrul consiliului; 
 -primar Nichitean Dumitru: în consiliul local a avut loc o regrupare de forțe, care însă a avut loc 
prea repede, fiind furat startul pentru campania electorală;  
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=6 (Magopăț Gheorghe, Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, Geană Constantin, 
Bodnarescu Vasile, Sorocaniuc Traian);Împotrivă=3 (Grigorean Petrică, Hînțar Gavriluță și Curea 
Iliuță) ;Abțineri=7 (Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Rotariu Gavril, Bodnarescu Ionel, Derevlean Gavril, 
Boicu Danuț, Gheliuc Vasile); proiect respins. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Marginea pentru anul 2020. 
 Avizul comisiei: 
 -domnul Magopăț Gheorghe- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul, cu amendamentul 
propus de domnul viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: «la partea de cheltuieli să fie prevăzută diminuarea cu 
suma de 150.000 a cheltuielilor de capital de la obiectivul de investiții Modernizare infrastructură 
rutieră în comuna Marginea și această sumă să fie alocată întocmirii unui SF privind racordarea 
comunei la rețeaua națională de gaz»; 
 DISCUȚII: 
 -primar Nichitean Dumitru: proiectul de hotărâre a suferit modificări față de cel comunicat odată cu 
invitația, în sensul că acesta are următorul conținut: 
 Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Marginea pe anul 2020, conform anexei 
nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.   
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       Art.2 – Se aproba constituirea fondului de rezerva la dispozitia consiliului local in suma de 
323.000 lei din sumele care nu mai sunt necesare la obiectivul de investitie Modernizare 
infrastructura rutiera in com.Marginea. 
 Art.3 – Se aproba repartizarea fondului de rezerva bugetara in suma de 323.000 lei pentru 
cheltuieli la sectiunea de dezvoltare si functionare. 
 Art.4 -  Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 cu finanţare din bugetul local, listă 
care face parte din bugetul local, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.           
        Art.5 - Primarul comunei Marginea şi Biroul financiar-contabil,achiziții publice și fonduri 
europene din cadrul primăriei, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
modificările fiind necesare pentru a obține avizul de la Direcția de finanțe; 
 1.consilier Hînțar Gavriluță: știe că la sfârșitul anului trecut era necesară suma de 145.000 lei pentru 
plata extinderii rețelelor electrice; acum vede că a fost propusă suma de 197.000 lei; de unde este 
această diferență? în prezent mai există fondul de rezervă? 
 -contabil Joltea Vasilică: bineînțeles avem constituit fondul de rezervă, iar acesta poate fi utilizat 
doar cu aprobarea consiliului local; 
 2.consilier Curea Iliuță: fondul de rezervă din ce sume este format? 
 -contabil Joltea Vasilică: la finalul anului, toate sumele necheltuite se constituie în fondul de 
rezervă; 
 3.consilier Gheliuc Vasile: pentru ce se mai alocă suma de 5.000 lei la salarii asistenți personali? 
 4.consilier Lungu Florin: ce reprezintă diferența dntre suma de 145.000 lei pentru extindere rețele 
electrice de la finalul lui 2019 și cea de 200.000 lei  propusă acum? 
 5.Derevlean Gavril: lucrarea de extindere rețele electrice a fost finalizată în toamnă; de ce nu s-a 
achitat prețul? 
 -viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: o plată poate fi realizată la efectuarea recepției și nu înainte de 
aceasta; 
 6.consilier Boicu Danuț: la ultima ședință a fost adoptat bugetul local pentru anul 2020; mai există 
în comună drumuri nemodernizate; nu putem diminua suma pe care am alocat-o la modernizare 
drumuri; 
 -primar Nichitean Dumitru: la această rectificare sunt propuse sume pentru cheltuieli neprevăzute 
(pandemia COVID), pentru iluminat public și lucrări topocadastrale; 
 Lucrările ședinței se suspendă pentru 10 minute. 
 Se reiau lucrările. 
 -primar Nichitean Dumitru: la întrebarea domnului Gheliuc, suma de 5.000 lei este necesară pentru 
plata salariilor, fiind vorba despre o diferență; la bugetul pe anul 2020 s-au acoperit cheltuielile pentru 
primele 6 luni; 
 -consilier Hînțar Gavriluță: propune următorul amendament: «Sunteți de acord ca suma inițială de 
197.000 lei extindere rețele să fie utilizată astfel: extindere rețele 145.000 lei, 5.000 lei plată salarii 
asistență socială, iar diferența de 47.000 lei să fie folosită pentru întreținere rețele electrice ?»; 
 Se supune la vot amendamentul. 
 Voturi pentru=14 (Grigorean Petrică, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță, Geană Constantin, Magopăț 
Gheorghe, Bodnarescu Vasile, Sorocaniuc Traian, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Rotariu Gavril, 
Bodnarescu Ionel, Derevlean Gavril, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile);Împotrivă=0 ;Abțineri=2 
(Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel); amendament aprobat. 
 Domnul Consilier Gheliuc Vasile părăsește sala, cu aprobarea președintelui de ședință. 
  -consilier Hînțar Gavriluță propune următorul amendament: «Sunteți de acord ca suma de 100.000 
lei alocată pentru amenajare parc să fie repartizată astfel: 47.000 lei la situații de urgență și 53.000 
lei la întreținere rețele electrice ?»; 
 Se supune la vot amendamentul. 
 Voturi pentru=12 (Grigorean Petrică, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță, Geană Constantin, Bodnarescu 
Vasile, Sorocaniuc Traian, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Rotariu Gavril, Bodnarescu Ionel, Derevlean 
Gavril, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile);Împotrivă=0 ;Abțineri=3 (Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, 
Magopăț Gheorghe);1 consilier local a părăsit ședința (Gheliuc Vasile); amendament aprobat. 



7 
 

 -consilier Curea Iliuță: restul sumelor să rămână la bugetul inițial, aprobat pentru anul 2020; 
 -primar Nichitean Dumitru: o rectificare a bugetului presupune întocmirea unui număr mare de 
hârtii și obținerea vizei de la Direcția de Finanțe; 
 Se supune la vot amendamentul propus de domnul viceprimar Sfîrnaciuc Dorel: «sunteți de acord 
ca la partea de cheltuieli să fie prevăzută diminuarea cu suma de 150.000 a cheltuielilor de capital de 
la obiectivul de investiții Modernizare infrastructură rutieră în comuna Marginea și această sumă să 
fie alocată întocmirii unui SF privind racordarea comunei la rețeaua națională de gaz?»; 
 Voturi pentru=6 (Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Geană Constantin, 
Bodnarescu Vasile, Sorocaniuc Traian); Împotrivă=0 ;Abțineri=9 (Grigorean Petrică, Hînțar Gavriluță, 
Curea Iliuță, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Rotariu Gavril, Bodnarescu Ionel, Derevlean Gavril, Boicu 
Danuț); 1 consilier local a părăsit ședința (Gheliuc Vasile); amendament respins. 
 -consilier Curea Iliuță, formulează următorul amendament: 
 «Sunteți de acord ca art.2 și 3 din proiectul de hotărâre să aibă următorul conținut: 
    Art.2 – Se aproba constituirea fondului de rezerva la dispozitia consiliului local in suma de 100.000 
lei din sumele care nu mai sunt necesare la obiectivul de investiție «Amenajare parc-zona de agrement 
in com.Marginea». 
 Art.3 – Se aproba repartizarea fondului de rezerva bugetară in suma de 100.000 lei pentru 
cheltuieli la sectiunea de dezvoltare si functionare? 
  Se supune la vot amendamentul. 
  Voturi pentru=9 (Grigorean Petrică, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, 
Rotariu Gavril, Bodnarescu Ionel, Derevlean Gavril, Boicu Danuț); Împotrivă=0 ;Abțineri=6 
Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț Gheorghe, Geană Constantin, Bodnarescu Vasile, 
Sorocaniuc Traian); 1 consilier local a părăsit ședința (Gheliuc Vasile); amendament aprobat. 
 Se supune va vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Grigorean Petrică, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, 
Rotariu Gavril, Bodnarescu Ionel, Derevlean Gavril, Boicu Danuț, Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc 
Dorel, Magopăț Gheorghe, Geană Constantin, Sorocaniuc Traian); Împotrivă=0 Abțineri=1 
(Bodnarescu Vasile); 1 consilier local a părăsit ședința (Gheliuc Vasile); proiect aprobat.Hotărârea 
nr.9. 
 Punctul nr.8: Prezentarea raportului domnului Nichitean Dumitru- primarul comunei Marginea, 
privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale comuna Marginea, 
județul Suceava în anul 2019. 
 Domnul primar Nichitean Dumitru prezintă raportul. 
 Punctul nr.9: Prezentarea rapoartelor de activitate ale viceprimarului comunei și ale consilierilor 
locali pentru anul 2019. 
 Rapoartele au fost depuse la secretarul comunei și vor fi făcute publice prin grija acestuia. 
 Punctul nr.10: Prezentarea rapoartelor de activitate ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei pentru anul 2019. 
 Rapoartele au fost depuse la secretarul comunei și vor fi făcute publice prin grija acestuia. 
 Punctul nr.10- DIVERSE:    
 1.Cererea nr.2768 din 24.02.2020, un grup de contribuabili din comuna Marginea, domiciliați în 
Cutul de Jos, casele cuprinse între numerele 2705-2797: solicită asfaltarea/betonarea uliței comunale; 
 R: Toate drumurile comunale urmează să fie modernizate, în funcție de programul aprobat și de 
prevederile bugetare;      
 2.Cererea nr.3826 din 18.03.2020, Martinescu Ion ș.a.locuitori ai străzii Poiana Curții: solicită 
includerea acestei străzi în programul de modernizare drumuri comunale; 
 R: Toate drumurile comunale urmează să fie modernizate, în funcție de programul aprobat și de 
prevederile bugetare;       
 3.Cererea nr.3324 din 09.03.2020, Maftean Nicu ș.a.locuitori ai străzii Lungenilor, solicită 
includerea acestei străzi în programul de modernizare drumuri comunale, apă curentă, gaz și 
canalizare; 
 R: Toate drumurile comunale urmează să fie modernizate, în funcție de programul aprobat și de 
prevederile bugetare;      
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 4.Cererea nr.3323 din 09.03.2020, Halus Constantin ș.a.locuitori ai străzii Havriș, solicită asfaltarea 
uliței de la Buliga Constantin până la Bradea Viorel; 
 R: Toate drumurile comunale urmează să fie modernizate, în funcție de programul aprobat și de 
prevederile bugetare;      
 5.Cererea nr.1437/29.01.2020, Tiron Vasile, Marginea nr.1922: solicită revizuirea împroprietăririi 
Consiliului local cu pădurea comunală, deoarece există o suprapunere în zona Șoarec; 
 R: UAT comuna Marginea și-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciară; la Bugetul pentru 
anul 2020 nu au fost aprobate fonduri pentru întocmirea de lucrări topo-cadastrale;   
 6.Cererea nr.3330/2019, SC Geranium Stil SRL Marginea: solicită cumpărarea unei suprafețe de 
aproximativ 200 mp teren în incinta fostului CAP Marginea; 
 R:Membrii Comisiei de urbanism însoțiți de inspectorul cu urbanismul din cadrul primăriei se vor 
deplasa în teren. 
 7.Adresele de intenție nr.1939 din 12.02.2020 și nr.1981 din 06.05.2020 ale SC ORANGE 
ROMANIA SA: se solicită prelungirea valabilității contractului de închiriere nr.6827 din 28.05.2003 
pentru o perioadă de 5-10 ani; 
 R:consiliul local este de acord, cu renegocierea chiriei, conform tarifelor prestate în prezent de 
societate. 
 8.Cererea nr.2474 din 18.02.2020, Lazăr Gheorghe-Viorel, Marginea nr.2777: solicită cumpărarea 
unei suprafețe de 5 ha teren în zona ieșirii spre Clit, pentru realizarea unui cimitir.  
 -consilier Boicu Danuț: cel mai bine ar fi să inființeze primăria un cimitir și pe care să-l 
administreze; 
 -consilier Curea Iliuță: să fie informat consiliul de locurile libere existente în cimitirul comunei;  
 -consilier Lungu Florin: revine la întrebarea adresată domnului primar : cum s-a folosit cheresteaua 
rezultată din cei 280 mc buștean gater confiscați în perioada iunie 2019-mai 2020? 
 -primar Nichitean Dumitru: materialul lemnos a fost utilizat la repararea punților peste pârâul 
Sucevița, la poditul și lambrisatul turnului primăriei precum și la alte lucrări în arhiva primăriei; 
 9.Curtea de Apel Suceava, comunicare hotărâre civilă nr.3/2020 Dosar nr.2348/86/2016*-
respingere recurs UAT Drăgușeni –reziliere contract; 
 10.adresa nr.18208/10/3 din 10.02.2020 a Instituției Prefectului –Județul Suceava, verificare HCL 
32-33 din 25.09.2019; 
 11.adresa nr.21291/10/3 din 11.02.2020 a Instituției Prefectului –Județul Suceava, verificare HCL 
34-37 din 14.10.2019- necesitatea repunerii în discuție a actelor administrative în prima ședință de 
consiliu local și revocarea acestora; 
 R.a fost inițiat un proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.34-37/2019, proiect care a fost 
respins în ședința ordinară din data de 27.05.2020; 
 12.adresa nr.798/10/3 din 09.03.2020 a Instituției Prefectului –Județul Suceava, verificare HCL 38-
43 din 27.11.2019; 
 13.adresa nr.799/10/3 din 09.03.2020 a Instituției Prefectului –Județul Suceava, verificare HCL 44-
49 din 05.12.2019; 
 14.adresa nr.3496/10/3 din 12.03.2020 a Instituției Prefectului –Județul Suceava, verificare HCL 1 
din 09.01.2020; 
 -se va proceda la înregistrarea proiectelor de hotărâre; 
 15. adresa nr.5105/10/3 din 27.03.2020 a Instituției Prefectului –Județul Suceava, verificare HCL 2-
7 din 13.02.2020; 
 -se va proceda la înregistrarea proiectelor de hotărâre; 
 
 Doamna consilier Hrițcan Iliana, 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, 
                     HRIȚCAN Iliana                                                        ONCIUL Adrian-Valentin 


