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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 26 FEBRUARIE 2021, 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.16 din 18.02.2021. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că sunt prezenți 15 consilieri 
din cei 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc nemotivat domnii: Grigorean Marcel și 
Vicol Marius; roagă colegii să formuleze propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 
 La ședință participă domnul Mihalescu Gavril –inspector urbanism. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2349 din 11.02.2021 privind alegerea 
președintelui de ședință. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 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 consilier Derevlean Gavril îl propune ca președinte de ședință pentru luna februarie 2021 
pe domnul consilier Gheliuc Vasile; nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, );Împotrivă=0; 
Abțineri=1(Gheliuc Vasile).Hotărârea nr.6. 
 Domnul Gheliuc Vasile le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului Primar Lazar Gheorghe 
pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței; 
 Domnul Primar Gheorghe Lazar prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2349 din 11.02.2021 privind alegerea președintelui de 
ședință. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -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 27 
ianuarie 2021. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2352 din 11.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină;  
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2465 din 15.02.2021 privind aprobarea «Planului anual de 
acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2021» la nivelul Compartimentului de asistență socială 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marginea, județul Suceava. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1639 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni 
sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă care vor fi efectuate de persoanele 
majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr.416/2001 pentru anul 2021. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2725 din 19.02.2021 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice faza Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul 
de investiţii «Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Marginea, judetul Suceava». 
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 Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1639 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului local al comunei Marginea care să facă parte din Comisia de verificare a respectării 
măsurilor stabilite pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al UAT comuna 
Marginea şi pentru folosirea eficientă a acestora. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină;  
 8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2524 din 16.02.2021 privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partida nr.5881 Ursoaia. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 9.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc Vasile);Împotrivă=0; 
Abțineri=0;ordine de zi aprobată. 
 Onciul Adrian-Valentin, 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 26 februarie 2021. 
 Nu este cazul. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data 
de 27 ianuarie 2021. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc Vasile);Împotrivă=0; 
Abțineri=0;proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2352 din 11.02.2021 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Marginea, județul Suceava. 
 Avizul comisiei: domnul Boicu Danuț- 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: cu privire la art.29 din Regulament: «Şedinţele consiliului local se 
desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie», consideră că trebuie prevăzută 
pe lângă prezența fizică și posibilitatea de a se confirma prezența la ședințe și prin mijloace one-line;  
 2.viceprimar Hînțar Gavriluță: în Regulament este propunerea ca la fiecare proiect supus dezbaterii 
un consilier local să poată lua cuvântul o singură dată, maxim 3 minute; propune o modificare în 
sensul că fiecare consilier să poată lua de două ori cuvântul, iar fiecare luare de cuvânt să aibă o 
durată de două minute;  
 Nemaifiind alte propuneri, se supun la vot amendamentele. 
 1.amendament propus de d-na consilier Hrițcan Iliana: 
 Sunteți de acord ca art.29 alin.(2) să fie completat, astfel: «Prezența poate fi atât fizică cât și 
confirmată prin mijloace electronice one-line?» 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță,Gheliuc Vasile);Împotrivă=0; 
Abțineri=0;amendament aprobat. 
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 2.amendament propus de domnul viceprimar Hînțar Gavriluță: 
 Sunteți de acord ca art.13 alin.(4) lit.h) să fie modificat și să aibă următorul conținut: « Dă 
cuvântul numai consilierilor înscriși la cuvânt pentru fiecare punct înscris pe ordinea de 
zi, maxim de două ori pentru fiecare proiect supus dezbaterii, fără a se depăși pentru 
fiecare luare de cuvânt o durată de 2 minute; se pot înscrie la cuvânt și participanții la 
ședință ?» 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc Vasile);Împotrivă=0; 
Abțineri=0;amendament aprobat. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc 
Vasile);Împotrivă=0;Abțineri=0;Hotărârea nr.7. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2465 din 15.02.2021 privind aprobarea «Planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2021» la nivelul Compartimentului de asistență 
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marginea, județul Suceava. 
 Avizul comisiei: 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. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc 
Vasile);Împotrivă=0;Abțineri=0; Hotărârea nr.8. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1639 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului 
de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă care vor fi efectuate de 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr.416/2001 pentru anul 2021. 
 Avizul comisiei: 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. 
 Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc 
Vasile);Împotrivă=0;Abțineri=0;Hotărârea nr.9. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2725 din 19.02.2021 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici actualizați 
pentru obiectivul de investiţii «Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Marginea, judetul 
Suceava». 
 Avizul comisiei: domnul Onufrei Ioan- 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 Sfîrnaciuc Dorel: adresează o întrebare domnului primar: care este motivul suplimentării 
sumei aprobate inițial pentru construirea podului? 
 -Primar Lazar Gheorghe: a studiat indicatorii și a constatat ca la rubrica diverse-neprevazute era 
prevăzută o sumă de până la 1% din valoare, ceea ce este foarte puțin; se încearcă obținerea unei 
finanțări externe pentru construirea podului; este necesar ca toate prețurile să fie actualizate și să fie 
atractive, deoarece astfel se vor inscrie mai multe firme; indicatorii au mai fost aprobați până acum 
de cinci ori cu prețuri diferite; toate celelalte hotărâri contrarii adoptate până acum își pierd 
valabilitatea; 
 2.consilier Magopăț Gheorghe: consilierii sunt aleși de cetățenii care loucuiesc în așa numitele 
cuturi ale satului; de 8 ani se discută despre betonarea drumurilor din partea de sus a comunei; este 
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adevărat, sunt cateva drumuri și ulițe betonate, dar marea majoritatea a acestora nu sunt 
modernizate, spre nemulțumirea locuitorilor; dorește să fie incluse și două drumuri din zonă: Floaca și 
ulița la  Manole; 
 -Primar Lazar Gheorghe: drumul de la Floaca se află în inventarul Ocolului Silvic Marginea ca drum 
forestier; acesta trebuie preluat în administrarea primariei; în cadrul acestui obiectiv de investiție 
includerea altor drumuri nu mai este posibilă, deoarece lista a fost aprobată în anul 2018, pe criterii 
pe care numai fostul consiliu le cunoaște, iar lista nu poate fi modificată; pentru modernizarea uliței la 
Manole va trebui întocmit un nou proiect; 
 3.consilier Lungu Florin: este foarte bine că actualizăm indicatorii tehnico-economici, deoarece 
riscăm să ne reîntâlnim cu situația de la căminul cultural în care indicatorii au fost subevaluați; 
 4.consilier Nichitean Dumitru: îi dă dreptate domnului primar; după începerea lucrărilor de 
betonare la șoseaua de centură, OS Marginea ne-a trimis trei somații solicitându-ne să încetăm 
lucrările la drumul la Țigani, deoarece acest drum le aparține; primaria întreține în continuare acest 
drum și îl deszăpezește; 
 -Primar Lazar Gheorghe: din câte știe, OS Marginea a formulat plângere penală cu privire la 
efectuarea de către primărie a lucrărilor de modernizare a drumului la Țigani, drum care nu ne 
aparține; 
 -inspector Mihalescu Gavril: drumul forestier Floaca nu este în inventarul comunei Marginea; 
 5.Boicu Danuț: este un punct foarte sensibil, deoarece este vorba despre modernizarea 
infrastructurii comunei; îi da dreptate domnului consilier Magopăț, deoarece lumea și pe el îl întreabă 
din ce cauză nu se betonează toate drumurile? drumul din Floaca este folosit de locuitoriii comunei, 
dar nu putem face o investiție în ceva care nu ne aparține; zona Lutărie, care este o zonă în care se 
construiește mult nu este nici ea prinsă; ar mai fi aproximativ 15 km de drumuri nemodernizate și 
care nu sunt prinse într-un proiect, în afară de cei 10 km ai căror indicatori se aprobă acum; la 
aprobarea bugetului pentru anul 2021 să alocăm banii și să întabulăm drumurile pentru a avea o 
infrastructură modernă în comună; până acum, marea parte a drumurilor a fost modernizată cu 
fonduri de la bugetul local;  
 6.consilier Gheliuc Vasile: domnul Magopăț Gheorghe dorește să formuleze un amendament la 
proiectul de hotărâre? 
 -consilier Magopăț Gheorghe: a înțeles că nu poate formula vreun amendament, astfel că se va 
abține de la vot; 
 7.consilier Hanțari Gheorghiță: nu se poate iniția un alt proiect de hotărâre? 
 -Primar Lazar Gheorghe: bineînțeles, după aprobarea bugetului pe anul 2021 se va putea iniția un 
astfel de proiect; 
 8.consilier Nichitean Vasile: drumurile vor fi modernizate prin betonare sau asfaltare? 
 -Primar Lazar Gheorghe: la întocmirea proiectului tehnic, soluția agreată a fost betonarea, 
deoarece drumurile sunt relativ scurte ca distanță, iar asfaltarea este recomandată pentru drumurile 
lungi; 
 10.consilier Sfirnaciuc Dorel: propune ca la aprobarea bugetului pentru anul 2021 să fie alocată 
suma necesară întocmirii unui SF pentru modernizarea diferenței de 15 km de drumuri comunale; nu 
neapărat într-un singur proiect, chiar pe tronsoane; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: drumul la Manole din partea de sus a comunei, a fost omis; propune 
ca în viitor să fie intocmit un SF pentru modernizarea acestuia; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc Vasile);Împotrivă=0;Abțineri=1(Magopăț 
Gheorghe);Hotărârea nr.10. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1639 din 28.01.2021 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului local al comunei Marginea care să facă parte din Comisia de verificare a 
respectării măsurilor stabilite pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al UAT 
comuna Marginea şi pentru folosirea eficientă a acestora. 
 Avizul comisiei: domnul Boicu Danuț- Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de 
inițiator. 
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 DISCUȚII: 
 1.consilier Lungu Florin: la ședința anterioară a fost propus din partea consiliului local ca membru 
în comisie; dorește să se retragă; 
 2.consilier Gheliuc Vasile: domnul Lungu a fost propus de colegii consilieri și are susținerea tuturor; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Nichitean Vasile-Dorel,Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță,Gheliuc 
Vasile);Împotrivă=0;Abțineri=1(Lungu Florin,);Hotărârea nr.11. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2524 din 16.02.2021 privind aprobarea prețurilor 
de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partida nr.5881 Ursoaia. 
 Avizul comisiei: domnul Onufrei Ioan- 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 Gheliuc Vasile: acum două luni, în ședința de consiliu, s-a solicitat să se prezinte 
raportul pe anul 2020 privind administrarea pădurii comunale; 
 -Primar Lazar Gheorghe: OS Marginea ne-a comunicat raportul; profitul a fost în jur 100.000 lei, 
plus vreo 30.000 ce constituie fondul de generare și conservare și care este tot la dispoziția noastră; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță,Gheliuc 
Vasile);Împotrivă=0;Abțineri=0;Hotărârea nr.12. 
 9.DIVERSE: 
 1.Consiliul Județean Suceava, adresa nr.4397 din 16.02.2021, solicitare înfrățiri cu unități 
administrativ-teritoariale din Republica Moldova; 
 -consilier Curea Iliuță: care ar fi avantajele; ce ar presupune o astfel de înfrățire? 
 -consilier Hrițcan Iliana: crede că avantaje culturale vor fi cu siguranță; 
 -consilier Onufrei Ioan: orice înfrățire este bine-venită; vor fi proiecte transfrontaliere, în care o 
astfel de asociere ar putea conta; de asemenea, se pot realiza schimburi economice și sociale; 
 -Hrițcan Iliana –subscrie la cele afirmate de domnul Onufrei; sunt multe localități din judetul 
Suceava înfratite cu localitati din Moldova; n-ar fi rău să ne înfrățim; 
 R:se va indentifica o localitate asemănătoare și se va iniția o corespondență în acest sens; 
 -Primar Lazar Gheorghe: prezintă cifrele Raportului întocmit de OS Marginea pe anul 2020 privind 
bugetul de venituri și cheltuieli rezultat în urma administrării pădurii comunale; total buget de venituri 
și cheltuieli= 545033 lei; fond regenerare=24.128 lei, profit în anul 2020 =105.884 lei; 
 -consilier Lungu Florin: consideră că nu ar fi foarte rău ca pădurea comunală să fie administrată de 
un ocol silvic privat;  
 -Primar Lazar Gheorghe: valoarea lemnului gratuit care a fost acordat școlilor și în cazurile sociale 
a fost în sumă de 40.175 lei, astfel profitul a fost diminuat; 
 -consilier Nichitean Dumitru: în mandatul trecut a fost prezentată consiliului local oferta Ocolului 
Silvic Privat «Bucovina» Câmpulung Moldovenesc; comuna Horodnic de Sus ar avea un profit de 700-
800.000 lei pe an raportat la o suprafață de pădure mai mica ca a noastră; la fel și comuna Sucevița 
care ar avea un profit anual de 500-600.000 lei;în această situație, un profit de numai 100.000 lei 
este foarte mic; 
 -consilier Gheliuc Vasile: propune ca domnul primar să solicite o ofertă de la un ocol silvic privat și 
să o prezinte consiliului; 
 -consilier Boicu Danuț: este vorba de patrimoniul comunei Marginea; acesta este exploatat de o 
societate de stat; să nu grăbim; domnul primar să solicite o oferta pe care o vom compara cu cea 
actuală; 
 -consilier Gheliuc Vasile: solicită un vot de principiu din partea consiliului pentru a se iniția o 
corespondență cu un ocol silvic privat; 
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 În urma exprimării votului, consiliul local respinge solicitarea formulată de domnul consilier Gheliuc 
Vasile. 
 2.Grădinița cu program prelungit Marginea, adresa nr.2625 din 17.02.2021, solicitare desemnare 
alți membri în Consiliul de administrație, deoarece la data de 12.02.2021 consiliul de administrație a 
fost revocat; 
 -consilier Hrițcan Iliana: a făcut parte din CA ca reprezentat al consiliului local;nu a fost agreată de 
conducerea grădiniței, deoarece a adus la cunoștință situații adevărate și care nu au căzut bine; 
 -consilier Onufrei Ioan: există o hotărâre de consiliu local prin care au fost desemnați 
reprezentanții în consiliul de administrație; 
 3.Asociația crescătorilor de animale LEOFARM Marginea, cererea nr.3098 din 25.02.2021, solicită 
rezilierea contractului de concesiune nr.3934 din 22.04.2031 încheiat cu privire la o suprafață de 20 
ha pajiște; 
 4.Liceul Tehnologic «Vasile Gherasim» Marginea, adresa nr.649 din 15.02.2021, solicită 
remedierea instalației electrice și mărirea puterii de energie electrică în corpul nou de clădire;  
 R: la stabilirea Bugetului pentru anul 2021 se va ține cont de solicitare; 
 5.Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea, adresa nr.64 din 15.02.2021, solicită acordarea 
sprijinului în vederea înființării unui cabinet medical școlar și asigurarea personalului medical; 
 R: se va iniția o corespondență în acest sens cu DSP Suceava; 
 6.Grădinița cu Program Prelungit Marginea, cererea nr.79 din 08.02.2021, solicită direcționarea 
unei cantități de 250 mc lemn foc, specia fag; 
 -Primar Lazar Gheorghe: s-au alocat 25 mc lemn foc și vom vedea ce cantitate va rezulta din 
confiscări pentru a se completa cantitatea; 
 7.Apele Române –Administrația Bazinală de Apă Siret, adresa nr.858 din 01.02.2021, autoritățile 
locale sunt direct responsabile de gestionarea regimului deșeurilor din arealul administrativ; 
 -Primar Lazar Gheorghe, la bugetul pe anul 2021 vor fi prevăzute fondurile necesare pentru 
igienizarea albiilor din arealul administrativ; 
 8.Biserica Adventistă de Ziua  Șaptea Marginea, cererea înregistrată cu nr.1863 din 02.02.2021, 
solicită ajutor financiar în sumă de 20.000 lei; 
 -Primar Lazar Gheorghe, se va analiza la stabilirea bugetului pe anul 2021; 
 9.Cereri ale cetățenilor din comună, toate au același subiect, respectiv cumpărarare/închiriere 
suprafețe de teren care aparțin comunei și sunt ocupate (uzurpate); 
 -Primar Lazar Gheorghe: vom proceda la măsurarea suprafețelor de teren, întabularea, evaluarea 
și scoaterea la licitație; 
 -consilier Boicu Danuț: face parte din Comisia de urbanism; sunt depuse două cereri a doi agenți 
economici prin care se solicită închirierea/cumpărarea unor suprafețe de teren pentru desfășurarea 
activităților; membrii comisiei, însoțiți de domnul ing. Mihalescu Gavril au fost în teren și au identificat 
niște parcele;să se continue procedura; 
 -consilier Derevlean Gavril: să încercăm să soluționăm aceste cereri;  
 -insp.Mihalescu Gavril: sunt terenuri din domeniul privat al comunei, întabulate; se pot diviza în 
parcele mai mici și cu aprobarea consiliului local pot fi scoase la licitație; 
 -consilier Gheliuc Gavril: consiliul local este de acord cu scoaterea la închiriere; 
 -Primar Lazar Gheorghe: cunoaște câteva cazuri în care primăria a vândut în urmă cu 12-15 ani 
terenuri fără ca acestea să fie mai întâi întabulate, deși acest lucru revenea de drept vânzătorului; vor 
fi prevăzute sumele necesare la bugetul pe anul 2021 pentru a se efectua lucrările cadastrale; 
 Domnul consilier Gheliuc Vasile, 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, 
       Vasile GHELIUC                                                 Adrian-Valentin ONCIUL 
 


