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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 26 august 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.225 din 18.08.2021. 
 Domnul Lazar Gheorghe, primarul comunei, le mulțumeste consilierilor locali pentru prezență 
și îi dă cuvântul domnului consilier Magopăț Gheorghe. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că la ședință sunt prezenți 
14 consilieri din cei 17 consilieri convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc nemotivat 
domnii consilieri: Boicu Danuț și Vicol Marius și motivat domnul Grigorean Marcel; 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.10.909 din 17.08.2021 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 Sfîrnaciuc Dorel o propune ca președinte de ședință pentru luna august 2021 
pe doamna consilier Hrițcan Iliana.  
 Se supune la vot propunerea. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=1(Hrițcan Iliana,).Hotărârea nr.43 
 Doamna Hrițcan Iliana le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului Primar Lazar Gheorghe 
pentru a prezenta ordinea de zi. 
 Acesta precizează că dorește suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.488 din 26.08.2021 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii ”Dezvoltarea unei rețele inteligente de 
distribuție a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de Sus  din județul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=0.Suplimentarea ordinii de zi aprobată. 
  Domnul Primar Lazar Gheorge prezintă următoarea ordine de zi: 
 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 
29.06.2021. 
 3.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară din data de 
14.07.2021. 
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  4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.912 din 17.08.2021 privind aprobarea acordării 
burselor şcolare pentru elevii înscriși la cursurile cu frecvență cuprinși în învățământul 
preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din UAT comuna 
Marginea, pentru semestrul I al anului şcolar 2021 – 2022, a numărului și a cuantumului 
acestora. 
  Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisii: 
 1.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism; 
 2.Avizul Comisiei 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. 10.915 din 17.08.2021 privind aprobarea efectuării 
unor cheltuieli din Bugetul local al comunei Marginea. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei.  
 Avize comisii: 
 1.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism; 
 2.Avizul Comisiei 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.10.973 din 17.08.2021 privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partida nr.5884 Ursoaia. 

Inițiator:Gavriluță Hînțari -viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.092 din 18.08.2021 privind aprobarea amplasării 
unei reţele de fibră optică aerian  şi subteran şi acordarea dreptului de uz şi servitute de trecere 
pe domeniul public şi privat al UAT comuna Marginea pentru SC ORANGE  ROMÂNIA SA, prin 
ocuparea pe durata existenței instalațiilor a unor suprafeţe de teren din domeniul public şi privat 
al comunei Marginea, pentru realizarea obiectivului „Instalare traseu fibră optică aerian pe stâlpii 
SC DELGAZ GRID SA- Dezvoltare retea  FTTH Marginea, com. Marginea, jud. Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
 8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.061 din 18.08.2021 privind aprobarea (Planului 
Urbanistic Zonal) P.U.Z. și R.L.U. aferent  “Divizării imobilului nr.36578  și realizării de 
construcții”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
 9.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.986 din 17.08.2021 privind aprobarea scoaterii la 
vânzare, în condițiile legii, a unor suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Marginea şi 
întocmirea documentaţiei în acest sens. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
 10. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.989 din 17.08.2021 de modificare a HCL nr.41 din 
14.07.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al UAT comuna Marginea, județul 
Suceava a unor suprafețe de teren. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
 11.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.983 din 17.08.2021 privind aprobarea scoaterii la 
închiriere, prin licitație publică, a unei suprafețe de 14.100 mp teren din domeniul privat al 
comunei Marginea, categoria «neproductiv» în zona Industrială, parte din parcela cu număr 
cadastral 36729 din CF nr.36729 Marginea şi întocmirea documentaţiei în acest sens. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
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 12.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.089 din 18.08.2021 privind aprobarea acordării cu 
titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute de trecere către DELGAZ  GRID SA prin ocuparea 
definitivă şi temporară a unor suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Marginea, 
pentru realizarea obiectivului „Alimentare cu energie electrică, SPAŢIU RECUPERARE MATERIALE 
RECICLABILE, aparţinând SC ROTMAC-ECO SRL ”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
 13.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.488 din 26.08.2021 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii ”Dezvoltarea unei rețele inteligente de 
distribuție a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic de Sus  din județul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 14.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);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 august 2021. 
 Domnul consilier Nichitean Vasile-Dorel nu va participa nici la dezbaterea și nici la  
votarea Proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.10.986 din 17.08.2021 privind 
aprobarea scoaterii la vânzare, în condițiile legii, a unor suprafețe de teren din 
domeniul privat al comunei Marginea şi întocmirea documentaţiei în acest sens. 
 Punctul nr.2 : Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din 
data de 29.06.2021. 
 -consilier Sfîrnaciuc Dorel: ambele procese-verbale se regăsesc la mapă; propune să fie 
aprobate fără a mai fi citite. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară 
din data de 14.07.2021. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.912 din 17.08.2021 privind aprobarea 
acordării burselor şcolare pentru elevii înscriși la cursurile cu frecvență cuprinși în învățământul 
preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din UAT comuna 
Marginea, pentru semestrul I al anului şcolar 2021 – 2022, a numărului și a cuantumului 
acestora. 
 Avize comisii:  
 1.domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism aprobă proiectul de hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în forma 
prezentată. 



4 
 

 2.doamna Hrițcan Iliana: Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-
culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport aprobă proiectul de 
hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în forma prezentată de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Onufrei Ioan: este un proiect foarte bun; pe viitor propune ca toți copiii meritoși cu 
performanțe în activități școlare, sportive sau civice să fie și ei recompensați; să fie propus 
consiliului local un regulament în acest sens; 
 2.consilier Hrițcan Iliana: este de acord cu cele afirmate de domnul Onufrei; trebuie însă să 
existe un parteneriat între primărie și directorii de școli; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.44. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 10.915 din 17.08.2021 privind aprobarea 
efectuării unor cheltuieli din Bugetul local al comunei Marginea. 
 Avizele comisiilor:  
 1.domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism aprobă proiectul de hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în forma 
prezentată. 
 2.doamna Hrițcan Iliana: Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-
culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport aprobă proiectul de 
hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în forma prezentată de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Nichitean Dumitru: este o inițiativă bine-venită; pe viitor să identificăm și alți copii 
cu nevoi speciale care să poată beneficia de ajutor; 
 -primar Lazar Gheorghe: școlile ne-au comunicat un total de 106 elevi în clasa zero; vor fi 
achiziționate 130 de buc, iar diferența va fi acordată elevilor cu nevoi sociale; 
 2.consilier Hrițcan Iliana: subscrie celor afirmate de domnul consilier Nichitean Dumitru; având 
în vedere faptul că la clasa pregătitoare nu sunt manuale școlare, o astfel de inițiativă este foarte 
bună; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.45. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.973 din 17.08.2021 privind aprobarea 
prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT 
comuna Marginea, județul Suceava pentru partida nr.5884 Ursoaia. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism aprobă proiectul de hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în forma 
prezentată. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Curea Iliuță: sunt cantități propuse a fi acordate cu titlu gratuit; cum sunt 
repartizate? 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: 30 mc pentru liceu, câte 20 mc pentru fiecare școală și 10 mc 
pentru grădiniță, adică un total de 80 mc lemn de fag; 
 -consilier Curea Iliuță: totuși este o cantitate totală de 194 mc lemn fag; să fie întreaga 
cantitate scoasă la vânzare pentru populație; 
 2.consilier Nichitean Dumitru: nu trebuie ca tot lemnul de fag să fie la același preț? propune 
un amendament în acest sens. 
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 Se supune la vot următorul amendament: 
 «Sunteți de acord ca întreaga cantitate de 194 mc lemn de fag rotund pentru gater și lemn de 
foc să fie vândută către populație la prețul de referință stabilit de către OS Marginea? » 
 Voturi pentru=14;Împotrivă=0; Abțineri=0.Amendament aprobat. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.46. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.092 din 18.08.2021 privind aprobarea 
amplasării unei reţele de fibră optică aerian  şi subteran şi acordarea dreptului de uz şi servitute 
de trecere pe domeniul public şi privat al UAT comuna Marginea pentru SC ORANGE  ROMÂNIA 
SA, prin ocuparea pe durata existenței instalațiilor a unor suprafeţe de teren din domeniul public 
şi privat al comunei Marginea, pentru realizarea obiectivului „Instalare traseu fibră optică aerian 
pe stâlpii SC DELGAZ GRID SA- Dezvoltare retea  FTTH Marginea, com. Marginea, jud. Suceava”. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul consilier Gheliuc Vasile: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină nu avizează proiectul și recomandă consiliului local să ia act de avizul negativ al 
comisiei; 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Martinescu Mircea: propune ca un reprezentant al societății să fie prezent la o 
ședință de consiliu; nu va vota proiectul; 
 2.consilier Lungu Florin: este de acord cu proiectul; consideră că trebuie aprobat; existența 
mai multor societăți care să ofere internet înseamnă concurență, care va determina o calitate mai 
bună a semnalului și poate un preț mai mic; va vota proiectul; societatea a avut bunul simț să 
solicite aprobarea consiliului; 
 3.consilier Nichitean Dumitru: dacă vom respinge și de această dată proiectul să precizăm 
societății care este motivul refuzului nostru; 
 4.viceprimar Hînțar Gavriluță: este de acord cu cele spuse de domnul consilier Lungu; susține 
proiectul de hotărâre;concurența este bine-venită; 
 5.consilier Gheliuc Vasile: trebuie să purtăm discuții cu reprezentanții societății;  
 6.consilier Magopăț Gheorghe: este vorba despre internet de mare viteză; propune să se 
aprobe proiectul; 
 7.consilier Onufrei Ioan: proiectul este legal și este în beneficiul locuitorilor; 
 8.consilier Hrițcan Iliana: este de acord cu proiectul; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=10 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță,  
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=4 (Grigorean Constantin, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea).Proiect respins.  
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.061 din 18.08.2021 privind aprobarea 
(Planului Urbanistic Zonal) P.U.Z. și R.L.U. aferent  “Divizării imobilului nr.36578  și realizării de 
construcții”. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul consilier Gheliuc Vasile: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină avizează proiectul și recomandă consiliului local să-l aprobe în forma prezentată 
de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Onufrei Ioan: care este categoria terenului? 
 -inspector Mihalescu Gavril: terenul este intravilan; este nevoie de PUZ pentru parcelarea 
acestuia în vederea construirii; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
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 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.47. 
 Punctul nr.9: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.986 din 17.08.2021 privind aprobarea 
scoaterii la vânzare, în condițiile legii, a unor suprafețe de teren din domeniul privat al comunei 
Marginea şi întocmirea documentaţiei în acest sens. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul consilier Gheliuc Vasile: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină avizează proiectul și recomandă consiliului local să-l aprobe în forma prezentată 
de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Nichitean Dumitru: cunoaște situația; este de acord cu proiectul de hotărâre; 
construcția a fost edificată la începutul anilor 1990;  
 2.consilier Curea Iliuță: este vorba despre terenul sistat vis-a-vis de Dispensarul veterinar?  
 3.consilier Lungu Florin: dacă titularul construcțiilor are drept de preemțiune, să ne gândim și 
la cei care au terenuri concesionate și care doresc să cumpere terenul; 
 4.consilier Gheliuc Vasile: dacă deține terenul de peste 30 ani nu putea să intre în legalitate 
într-un alt mod? 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Hînțar Gavriluță, Hrițcan Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=0. 1 
consilier local nu participă la vot (Nichitean Vasile-Dorel).Hotărârea nr.48. 
 Punctul nr.10: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.989 din 17.08.2021 de modificare a 
HCL nr.41 din 14.07.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al UAT comuna 
Marginea, județul Suceava a unor suprafețe de teren. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul consilier Gheliuc Vasile: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină avizează proiectul și recomandă consiliului local să-l aprobe în forma prezentată 
de inițiator. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan Iliana);Împotrivă=0; 
Abțineri=1(Onufrei Ioan).Hotărârea nr.49. 
 Punctul nr.11: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.983 din 17.08.2021 privind aprobarea 
scoaterii la închiriere, prin licitație publică, a unei suprafețe de 14.100 mp teren din domeniul 
privat al comunei Marginea, categoria «neproductiv» în zona Industrială, parte din parcela cu 
număr cadastral 36729 din CF nr.36729 Marginea şi întocmirea documentaţiei în acest sens. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul consilier Gheliuc Vasile: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină avizează proiectul și recomandă consiliului local să-l aprobe în forma prezentată 
de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Curea Iliuță: este vorba despre suprafața de teren cu destinația de depozitare a 
materialelor rezultate din demolări? să fie întocmit un caiet de sarcini cât mai la obiect; 
 2.consilier Gheliuc Vasile: cum a fost identificată această parcelă? 
 -inspector Mihalescu Gavril: este vorba despre o suprafață de teren care în prezent este 
disponibilă și este situată în vecinătatea viitoarei stații de epurare; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
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 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.50. 
 Punctul nr.12: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.089 din 18.08.2021 privind aprobarea 
acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute de trecere către DELGAZ  GRID SA prin 
ocuparea definitivă şi temporară a unor suprafeţe de teren din domeniul public al comunei 
Marginea, pentru realizarea obiectivului „Alimentare cu energie electrică, SPAŢIU RECUPERARE 
MATERIALE RECICLABILE, aparţinând SC ROTMAC-ECO SRL ”. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul consilier Gheliuc Vasile: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină avizează proiectul și recomandă consiliului local să-l aprobe în forma prezentată 
de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Curea Iliuță: observă că terenul va fi acordat cu titlu gratuit; noi ce avantaje avem? 
 -primar Lazar Gheorghe: societatea va suporta costurile, iar DELGAZ GRID va fi beneficiara 
lucrării după un anumit timp; 
 2.consilier Gheliuc Vasile: a trecut printr-o asemenea situație; a plătit întreaga investiție, iar 
după 3 ani de zile aceasta a trecut în proprietatea E-on Moldova;  
 3.consilier Lungu Florin: este în asentiment cu domnul Curea; ni se solicită acordarea cu titlu 
gratuit a unor suprafețe de teren atât de către E-on cât și de către SC Orange; 
 4.consilier Derevlean Gavril: este de acord ca o societate să beneficieze de curent electric; 
 5.consilier Nichitean Dumitru: cererea vine de la o firmă din comună, care are peste 70 de 
angajați; venim în ajutorul acesteia; suprafața pe care vom amplasa stâlpii nu face parte din 
categoria pășune? 
 -inspector Mihalescu Gavril: stâlpii vor fi amplasați la limita suprafeței de pajiște cu care 
suntem întabulați, pe domeniul public; 
 -consilier Gheliuc Vasile: pe lângă societatea în cauză, minim 15 locuințe vor beneficia de 
curent electric de la noua instalație; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.51. 
 Punctul nr.13: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.488 din 26.08.2021 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii ”Dezvoltarea unei 
rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale in comunele Marginea și Horodnic 
de Sus  din județul Suceava”. 
 Avizul comisiei:  
 -domnul Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism aprobă proiectul de hotărâre și recomandă consiliului local să îl voteze în forma 
prezentată. 
 DISCUȚII: 
 -primar Lazar Gheorghe: prin Solicitarea de clarificări nr.11.487/26.08.2021, pe durata de 
implementare a proiectului, TVA-ul aferent acestuia în cuantum de 7.577.866,81 lei trebuie să fie 
considerat cheltuială neeligibilă, care va fi recuperată la depunerea tranșelor de plată, în final 
contribuția proprie la proiect fiind de 0 lei; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hînțar Gavriluță, Hrițcan 
Iliana);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.52. 
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 Punctul nr.14 - DIVERSE: 
 1.adresa nr.11291/10/2 din 19.07.2021 -Instituția Prefectului-Județul Suceava, verificare HCL 
nr.13-17 din 31.03.2021- au fost comunicate relațiile solicitate cu privire la HCL nr.14/2021; 
 2.adresa nr.11292/10/2 din 19.07.2021 -Instituția Prefectului-Județul Suceava, verificare HCL 
nr.18-20 din 16.04.2021;; 
 3.adresa nr.11293/10/2 din 19.07.2021 -Instituția Prefectului-Județul Suceava, verificare HCL 
nr.21-28 din 20.05.2021; 
 4.adresa nr.11941/10/2 din 27.07.2021 -Instituția Prefectului-Județul Suceava, verificare HCL 
nr.29-35 din 29.06.2021 –au fost comunicate HCL nr.34 și 35/2021 cu dovada exercitării 
controlului financiar-preventiv; 
 5.adresa nr.13.984/10/2 din 17.08.2021 -Instituția Prefectului-Județul Suceava, verificare HCL 
nr.36-42 din 14.07.2021 –vor fi comunicate relațiile solicitate cu privire la HCL nr.41/2021; 
 6.adresele nr.770 din 09.07.2021- Școala Gimnazială Nr.2 Marginea și nr.1062 din 08.07.2021- 
Școala Gimnazială Nr.3 Marginea: se solicită finalizarea lucrărilor la construcțiile «Extindere corp 
clădire cu amenajare grupuri sanitare»;  
 -primar Lazar Gheorghe: în maxim 4-5 zile lucrările vor fi finalizate; 
 7.adresa nr.781 din 14.07.2021- Școala Gimnazială Nr.2 Marginea: solicită realizarea 
demersurilor necesare pentru construirea unui corp de clădire nou care să înlocuiască corpul B 
actual al acestei instituții școlare; 
 -primar Lazar Gheorghe: în viitor, nu avem certitudinea construirii unui corp de nou de clădire; 
 -consilier Gheliuc Vasile: în momentul de față se impune construirea unui grup sanitar și a unei 
cancelarii nu să demolăm un corp de clădire existent; 
 -consilier Hrițcan Iliana: cu mai mulți ani în urmă a precizat în fața consiliului local că trebuie 
construit un corp nou de clădire astfel încât învățământul să se desfășoare într-un singur schimb, 
dar nu a fost luată în serios; 
 Domnul consilier GRIGOREAN Constantin părăsește lucrările ședinței cu 
permisiunea doamnei președinte. 
 Au loc discuții libere, fără a mai fi consemnate. 
 8.cererea nr.10.633 din 09.08.2021 –Olarean Balașa, Marginea nr.2237, ap.2: solicită 
cumpărarea apartamentului în care locuiește în calitate de chiriaș; 
 -primar Lazar Gheorghe: va fi inițiat un proiect de hotărâre pentru întocmirea unei evaluări, iar 
plata să fie eșalonată pe o durată de maxim 5 ani;. 
 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, 
        Iliana HRIȚCAN                                                Adrian-Valentin ONCIUL 

 
 
 
 


