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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 04 NOIEMBRIE 2020, în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al 

comunei Marginea, judeţul Suceava 
 
 

 Consiliul local al comunei Marginea a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată prin 
Dispoziţia primarului comunei Marginea nr.249 din 03.11.2020. 
 Domnul Lazar Gheorghe, primarul comunei Marginea le mulțumește consilierilor pentru faptul că 
au dat curs invitației de a participa la prima ședință a consiliului local. 
 În continuare, dă citire Ordinului nr.880 din 02.11.2020 al Prefectului Județului Suceava privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale privind constituirea Consiliului local al comunei Marginea la 
data de 29.10.2020. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, deschide lucrările ședinței;precizează că 
sunt prezenți toți cei 17 consilieri convocați;solicită formularea de propuneri pentru alegerea 
președintelui de ședință. 
 Domnul consilier Curea Iliuță îl propune ca președinte de ședință pentru o lună de zile pe domnul 
consilier Boicu Danuț. 

Se supune la vot propunerea. 
Voturi pentru=16 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin, Nichitean 

Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Sfîrnaciuc Dorel, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril, Onufrei Ioan, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Curea Iliuță, Grigorean Marcel, Vicol 
Marius); Împotrivă=0;Abțineri=1 (Boicu Danuț).Hotărârea nr.23. 

Domnul Boicu Danuț le mulțumește colegilor pentru încrederea acordată;dă cuvântul domnului 
primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. 

Domnul Lazar Gheorghe, primarul comunei Marginea prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.855 din 03.11.2020 privind alegerea președintelui de 
ședință. 

Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 2.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.856 din 03.11.2020 privind constituirea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate.  
 Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.857 din 03.11.2020 privind aprobarea întocmirii unui 
studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Rețea de distribuire a gazelor naturale în comuna 
Marginea, județul Suceava». 
 Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism; 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.858 din 03.11.2020 privind alegerea viceprimarului 
comunei Marginea. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.  

Se supune la vot ordinea de zi. 
  Voturi pentru=17 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin, Nichitean 

Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Sfîrnaciuc Dorel, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril, Onufrei Ioan, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martinescu Mircea, Curea Iliuță, Grigorean Marcel, Vicol 
Marius și Boicu Danuț).Împotrivă=0; Abțineri=0. Ordine de zi aprobată. 

Punctul nr.2: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.856 din 03.11.2020 privind constituirea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. 
 Domnul primar dă citire proiectului de hotărâre; arată că vor fi constituite trei comisii de 
specialitate care vor cuprinde principalele domenii de activitate, după cum urmează: 

1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină.  
 2.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism; 
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 3.Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport. 
 Precizează că are propuneri cu privire la componența fiecărei comisii, astfel: 
 1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, formată din 5 
consilieri:Gheliuc Vasile, Boicu Danuț, Grigorean Marcel, Grigorean Constantin și Vicol Marius;   
 2.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism, formată 
din 7 consilieri:Curea Iliuță, Onufrei Ioan, Magopăț Gheorghe, Lungu Florin, Derevlean Gavril, 
Sfîrnaciuc Dorel  și Hanțari Gheorghiță; 
  3.Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, formată din 5 consilieri:Martinescu Mircea, Hrițcan 
Iliana, Nichitean Dumitru, Hînțar Gavriluță și Nichitean Vasile-Dorel; 
 Discuții:   
 1.consilier Boicu Danuț: se adresează în mod special noilor consilieri cu precizarea că aceștia pot 
lua cuvântul în ședință și că fiecare își va putea exprima votul cu privire la proiectele de hotărâre 
supuse aprobării;  
 2.consilier Sfîrnaciuc Dorel: nu dorește să facă parte din comisia economică; ar dori să facă parte 
din comisia pentru învățământ; 
 -primar Lazar Gheorghe: a căutat ca toate partidele politice să fie reprezentate în mod uniform în 
aceste comisii; propune ca domnul Nichitean Dumitru să fie înlocuit în comisia de învățământ cu 
domnul Sfîrnaciuc Dorel, care îi va lua locul în comisia economică; 
 3.consilier Nichitean Dumitru: face parte din consiliul local începând cu anul 1998; niciodată, 
primarul nu a formulat propuneri pentru comisiile de specialitate; dorește să rămână în comisia 
pentru învățământ; 
 -primar Lazar Gheorghe: după cum se observă, în proiectul de hotărâre nu a propus niciun nume; 
consiliul local va stabili componența comisiilor; a făcut doar o sugestie;  
 4.consilier Hînțar Gavriluță: și în mandatele anterioare primarii au făcut propuneri, iar consiliul local 
a votat; 
 5.consilier Lungu Florin: acum 4 ani ne-a fost prezentată propunerea domnului primar și s-a votat 
componența comisiilor; 
 6.consilier Derevlean Gavril: dacă domnul Sfîrnaciuc Dorel dorește să fie înlocuit, atunci să fie 
înlocuit; 
 7.consilier Vicol Marius: dacă dintr-o comisie de specialitate pot face parte mai mulți consilieri din 
același partid? 
 Onciul Adrian: da, din comisii pot face parte mai mulți membri ai aceluiași partid;  
 8.consilier Sfîrnaciuc Dorel: renunță la solicitare; rămâne la concluzia că propunerea privind 
stabilirea comisiilor trebuia să vină din partea unui consilier; 
 Onciul Adrian citește componența comisiilor: 
 1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, 5 consilieri: 1.-
Gheliuc Vasile; 2.-Boicu Danuț; 3.-Grigorean Marcel; 4.-Grigorean Constantin;5.-Vicol Marius;   
 2.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism, 7 
consilieri: 1.-Curea Iliuță; 2.-Onufrei Ioan; 3.-Magopăț Gheorghe;  4.-Lungu Florin; 5.-Derevlean 
Gavril, 6.-Sfîrnaciuc Dorel, 7.-Hanțari Gheorghiță; 
  3.Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 5 consilieri:1.-Martinescu Mircea;  2.-Hrițcan Iliana; 
3.-Nichitean Dumitru; 4.-Hînțar Gavriluță; 5.-Nichitean Vasile-Dorel; 
 -consilier Boicu Danuț: având în vedere că nu mai sunt alte discuții, propune ca modalitate de vot 
votul deschis, chiar dacă este vorba despre persoane; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=17 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin, Vicol Marius, 
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Sfîrnaciuc Dorel, Hînțar Gavriluță, Grigorean Marcel, Curea 
Iliuță, Derevlean Gavril, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martineascu Mircea, 
Boicu Danuț).Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.24. 
 Ședința se suspendă pentru o durată de 15 minute, pentru a se întocmi avizele comisiilor de 
specialitate, fără de care punctele nr.3 și 4 nu pot fi dezbătute; 
 Se reiau lucrările ședinței. 
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 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.857 din 03.11.2020 privind aprobarea 
întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Rețea de distribuire a gazelor 
naturale în comuna Marginea, județul Suceava». 
 Avizul comisiei: Domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism aprobă proiectul și recomandă consiliului să-l voteze în forma 
prezentată de inițiator. 
 Discuții: 
 1.Magopăț Gheorghe: pentru ca totul să fie legal, trebuie inițiat cât mai urgent un proiect de 
hotărâre privind rectificarea Bugetului local al comunei pentru anul 2020, astfel ca finanțarea pentru 
întocmirea SF să fie asigurată; roagă consilierii PNL precum și celelalte formațiuni politice din consiliu 
să voteze proiectul de hotărâre; 
 -Primar Lazar Gheorghe: proiectul este legal; într-o viitoare ședință, care va fi convocată peste 
câteva zile, se va propune rectificarea Bugetului local pentru anul 2020; 
 2.consilier Vicol Marius: consilierii nou-aleși sunt favorabili proiectului, dar se dorește ca acesti bani 
să fie cheltuiți cu un rezultat pentru comuna Marginea; 
 3.consilier Onufrei Ioan: solicită ca pe viitor la mapa de ședință să se regăsească și raportul 
compartimentului de specialitate, care fundamentează proiectele; este de acord cu cele spuse de 
domnul Magopăț; dacă tot sunt bani, va vota proiectul în forma propusă; 
 4.consilier Hrițcan Iliana: hotărâm modificarea listei de investiții, dar aceasta nu se regăsește în 
proiectul de hotărâre; 
 5.consilier Nichitean Dumitru: este de acord cu d-na Hrițcan; trebuia mai intâi modificată lista de 
investiții și mai apoi aprobată  întocmirea studiului de fezabilitate; domnul primar s-a grabit și nu stie 
care este explicația, atâta timp cât nu există o sursă de finanțare; 
 -Primar Lazar Gheorghe: s-a consultat cu personalul din cadrul aparatului de specialitate, iar 
proiectul este legal; urgența este dată de faptul că ultima zi de depunere a cererii este data de 
17.12.2020; până atunci, întreaga documentație trebuie să fie întocmită; avantajul nostru este că 
există pe teritoriul comunei magistrala de gaz metan; stația de reglare a gazelor naturale va fi 
amplasată pe raza comunei Marginea; finanțarea nerambursabilă va fi solicitată împreună cu UAT 
comuna Horodnic de Sus; rețeaua de gaze va avea o lungime de 20 km, cuprinzând între 1100 și 
1800 locuințe; vor fi incluse toate instituțiile publice, școli, grădinițe, biserici, caminul cultural; 
proiectul este susținut de întreaga populație; 
 6.consilier Lungu Florin: acest proiect îi amintește de Proiectul utilități și mediu la standarde 
europene; care sunt șansele noastre ca după ce vom plăti studiul cu 155.000 lei, valabilitate 24 de 
luni, să beneficiem de gaz metan? 
 -Primar Lazar Gheorghe: a discutat cu reprezentantul TRANS GAZ, iar concluzia este că avem 
șanse; avantajul nostru este că există magistrala veche; 
 -consilier Lungu Florin: în țară, vor fi racordate la rețeaua de gaz metan peste 30.000 locuințe; 
este puțin probabil ca noi să ne încadrăm; 
 7.consilier Martinescu Mircea: o rețea de 20 km în cât timp se va construi? 
 Primar Lazar Gheorghe: se va construi într-o perioadă de 2 ani; celelalte străzi adiacente vor fi 
racordate pe parcurs din bugetul local; 
 -consilier Onufrei Ioan: să gândim în viitor doar prin prezent; termenul de depunere al proiectelor 
este 17.12.2020; dacă am întocmi un studiu de fezabilitate pentru întreaga comună ne-ar costa foarte 
mult și nu avem timpul necesar; să acceptăm forma actuală propusă de domnul primar; să privim cu 
optimism viitorul; 
 8.consilier Curea Iliuta: avem magistrala pe terenul comunei noastre; noi plătim doar studiul, iar 
întreaga valoare a proiectului este nerambursabilă; 
 -consilier Vicol Marius: când se preconizează ca aceste lucrări să fie începute? 
 -Primar Lazar Gheorghe: lucrările vor demara în anul 2021; 
 -consilier Boicu Danuț:comuna Marginea platește suma de 4 miliarde și jumătate de lei /an pentru 
magistrala care trece pe teritoriul comunei; abia acum, aceasta va primi valoare; merităm să 
beneficiem de această oportunitate și să dezvoltăm comuna; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=17 (Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, Hrițcan Iliana, Lungu Florin, Vicol Marius, 
Nichitean Vasile-Dorel, Nichitean Dumitru, Sfîrnaciuc Dorel, Hînțar Gavriluță, Grigorean Marcel, Curea 
Iliuță, Derevlean Gavril, Onufrei Ioan, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Martineascu Mircea, 
Boicu Danuț).Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.25. 
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 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat sub nr.11.858 din 03.11.2020 privind alegerea 
viceprimarului comunei Marginea. 
 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. 
 Boicu Danuț, solicită să se formuleze propuneri pentru funcția de viceprimar al comunei Marginea. 
 1.consilier Curea Iliuță: îl propune pe domnul consilier Hînțar Gavriluță; 
 2.consilier Sfîrnaciuc Dorel: îl propune din partea formațiunii PNL pe domnul consilier Nichitean 
Dumitru; 
 3.consilier Hrițcan Iliana : îl propune din partea PSD pe domnul consilier Lungu Florin; 
 Nemaifiind formulate alte propuneri, se suspendă ședința pentru o durată de 15 minute pentru a 
se pregăti buletinele de vot; 
 Se reiau lucrările ședinței. 
 Secretar Onciul Adrian precizează: au fost întocmite 17 buletine de vot; fiecare candidat este 
trecut pe buletinul de vot într-un chenar, ordinea fiind aceea a formulării propunerilor, astfel: Hînțar 
Gavriluță, Nichitean Dumitru și Lungu Florin; modalitatea de vot este următoarea: se barează cu pixul 
numele și prenumele candidatului care nu este dorit a fi ales viceprimar; este declarat ales prin vot 
secret candidatul care obține majoritatea absolută din voturi, adică jumătate plus unu din numărul 
voturilor consilierilor în funcție; 
 Consilier Lungu Florin: solicită ca la intrarea în cabina de vot consilierii locali să nu aibă asupra lor 
telefoanele mobile; 
 Propunerea domnului consilier Lungu Florin este respinsă de consiliul local. 
 Consilier Boicu Danuț, președintele de ședință, precizează că pentru exercitarea votului secret a 
fost pregătită o cabină de vot unde consilierii vor intra pe rând, în ordine alfabetică, conform listei 
citite de către acesta, iar la ieșirea din cabină fiecare vot va fi introdus în urna aflată pe masa din sala 
de ședinte; 
 Se procedează la votarea viceprimarului comunei Marginea. 
 După terminarea procesului de vot, fiecare buletin a fost scos din urnă, iar președintele de ședință 
a citit cu voce tare numele candidatului votat, prezentând de asemenea buletinul de vot întregului 
consiliu; 
 După verificarea celor 17 buletine de vot, rezultatul votului secret pentru alegerea viceprimarului 
UAT comuna Marginea este următorul: 
 1.HÎNȚAR Gavriluță  =10 voturi; 
 2.NICHITEAN Dumitru = 5 voturi; 
 3.LUNGU Florin  = 1 vot; 
 4.VOTURI NULE  = 1 vot; 
 Ca urmare a rezultatului votului secret, Consiliul local al comunei Marginea alege pe domnul 
consilier HÎNȚAR Gavriluță în funcția de viceprimar al UAT comuna Marginea, județul 
Suceava.Hotărârea nr.26. 
  Domnul Hînțar Gavriluță, viceprimarul ales, le mulțumește atât celor care l-au votat cât și celor 
care nu l-au votat și speră într-o colaborare cât mai bună cu domnul primar, cu întreg consiliul local 
precum și cu angajații primăriei. 
 Domnul Boicu Danuț, președintele de ședință, îi urează mult succes domnului viceprimar și îi dorește 
putere de muncă pentru binele comunei; arată că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi și 
declară închise lucrările şedinţei extraordinare de îndată și mulțumește celor prezenţi pentru participare.  
    Drept pentru  care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
                   BOICU Danuț                                                          ONCIUL Adrian-Valentin 
 

 
 


