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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 28 octombrie 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.278 din 22.10.2021. 
 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 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc, fiind plecați din țară, domnii: 
Grigorean Marcel, Nichitean Vasile-Dorel și Vicol Marius;roagă colegii să formuleze propuneri pentru 
alegerea președintelui de ședință. 
 La ședință asistă domnul Sfîrnaciuc Ilie din comuna Marginea. 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.590 din 22.10.2021 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 îl propune ca președinte de ședință pentru luna octombrie 2021 pe 
domnul consilier Hanțari Gheorghiță.  
 Se supune la vot propunerea. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Boicu Danuț, Lungu Florin, 
Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=1(Hanțari Gheorghiță,).Hotărârea nr.65. 
 Domnul Hanțari Gheorghiță le mulțumește colegilor; dă cuvântul domnului Lazar Gheorghe –primarul 
comunei, să prezinte ordinea de zi. 
 Acesta precizează că dorește suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.811 din 27.10.2021 privind privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, județul 
Suceava pentru partida nr.5888 Hașca. 

Inițiator:Gavriluță Hînțari -viceprimarul 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, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Boicu Danuț, Lungu Florin, 
Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță și Hanțari Gheorghiță);Împotrivă=0; Abțineri=0.Suplimentare  aprobată. 
 Domnul primar Lazar Gheorghe prezintă întreaga ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.590 din 22.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină; 
 2.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.609 din 22.10.2021 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului local al comunei Marginea în comisia de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcţiei 
de director/director adjunct din unităţile de învăţământ de stat. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.253 din 15.10.2021 privind aprobarea participării Comunei 
Marginea la Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, finanțat din fonduri guvernamentale, prin 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației cu obiectivul de investiții “Modernizare 
infrastructură rutieră în comuna Marginea, judetul Suceava” – Obiectul  2 – Construcție pod Vasilovschi – 
Moldovan”. 
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Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.257 din 15.10.2021 2021 privind aprobarea participării 
Comunei Marginea la Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, finanțat din fonduri 
guvernamentale, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației cu obiectivul de investiții 
“Modernizare drumuri de interes local și pod Șoarec din comuna Marginea, judetul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.638 din 22.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați ca urmare a schimbării soluției tehnice, pentru obiectivul de investiţii “Amenajare 
parc – zona de agrement, în Comuna Marginea, judetul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.638 din 22.10.2021 privind aprobarea indicatorilor economici 
actualizați la nivelul prețurilor actuale, pentru obiectivul de investiţii ”Înființare cale de acces (podeț) peste 
pârâul Havriș zona Sfîrnaciuc din comuna Marginea, județul Suceava” 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.630 din 22.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-
economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
”Amenajare drumuri comunale balastate în zona Poieni, Comuna Marginea, județul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi  
turism. 
 8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.648 din 22.10.2021 privind privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, județul 
Suceava pentru partida nr.5885 Ursoaia. 

Inițiator:Gavriluță Hînțari -viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
  9.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.493 din 20.10.2021 privind rectificarea bugetului local al 
comunei Marginea pe anul 2021. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 10.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.811 din 27.10.2021 privind privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, județul 
Suceava pentru partida nr.5888 Hașca. 

Inițiator:Gavriluță Hînțari -viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 11.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Boicu Danuț, Lungu Florin, 
Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță și Hanțari Gheorghiță);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 28 octombrie 2021. 
 Nu este cazul. 
 Punctul nr.2: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.609 din 22.10.2021 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului local al comunei Marginea în comisia de evaluare a probei de interviu, pentru 
ocuparea funcţiei de director/director adjunct din unităţile de învăţământ de stat. 
 Avizul comisiei: 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.domnul consilier Lungu Florin: o propune pe doamna consilier Hrițcan Iliana ca reprezentat al 
consiliului local în comisie; 
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 -primar Lazar Gheorghe: l-a propus pe domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel, deoarece sunt anumite criterii 
care trebuie respectate; acesta a mai făcut parte dintr-o comisia similară în urmă cu 4 ani; 
 -secretar Onciul Adrian: dă citire adresei nr.11199/64/14.10.2021 a IȘJ Suceava cu privire la existența 
unor eventuale situații de incompatibilitate: soț/soție, rude sau afini până la gradul IV inclusiv, relații 
conflictuale cu vreun candidat;  
 2.consilier Hrițcan Iliana: nu ține neapărat să facă parte din comisie; nu este subordonata doamnei care 
candidează ci este colega acesteia; este angajata IȘJ Suceava; 
 3.consilier Nichitean Dumitru: ca inițiator al proiectului, domnul primar a făcut o propunere foarte bună; 
îl va susține și vota de domnul Sfîrnaciuc Dorel; 
 4.consilier Derevlean Gavril: doamna consilier Hrițcan Iliana este în conflict de interese? 
 -Onciul Adrian: doamna consilier Hrițcan nu se află în conflict de interese; 
 5.consilier Boicu Danuț: fiind vorba despre două propuneri se va proceda la vot secret; 
 Ședința se suspendă pentru întocmirea buletinelor de vot. 
 Se reiau lucrările ședinței. 
 Onciul Adrian precizează: au fost întocmite 14 buletine de vot cu următorul conținut: «Reprezentantul 
Consiliului local al comunei Marginea în comisia de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcției 
de director/director adjunct din unitățile de învățământ de stat va fi: 1.SFÎRNACIUC Dorel 2.HRIȚCAN 
Iliana»; fiecare candidat este trecut pe buletinul de vot într-un chenar, ordinea fiind aceea a formulării 
propunerilor; procedura de vot este următoarea: se barează cu pixul numele și prenumele candidatului 
care nu este dorit să facă parte din comisie; este declarat ales prin vot secret consilierul care obține 
majoritatea simplă din voturi, adică jumătate plus unu din numărul voturilor consilierilor prezenți la 
ședință; 
 După verificarea celor 14 buletine de vot, rezultatul votului secret pentru desemnarea reprezentantului 
consiliului local este următorul: 
 1.SFÎRNACIUC Dorel  =8 voturi; 
 2.HRIȚCAN Iliana  =6 voturi; 
 Ca urmare a rezultatului votului secret, Consiliul local al comunei Marginea îl alege pe domnul consilier 
Sfîrnaciuc Dorel ca reprezentant al Consiliului local al comunei Marginea în comisia de evaluare a probei de 
interviu.Hotărârea nr.66. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.253 din 15.10.2021 privind aprobarea participării 
Comunei Marginea la Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, finanțat din fonduri 
guvernamentale, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației cu obiectivul de investiții 
“Modernizare infrastructură rutieră în comuna Marginea, judetul Suceava” – Obiectul  2 – Construcție pod 
Vasilovschi – Moldovan”. 
 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 Onufrei Ioan: suma alocată pentru organizarea de șantier este exagerat de mare; 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre un proiect derulat prin Programul național de investiții 
«Anghel Saligny», iar finanțarea este cu fonduri guvernamentale; toate sumele menționate sunt propuse 
cu respectarea legislației, procentul fiind stabilit de către consultant;  
 2.consilier Nichitean Dumitru: vechiul proiect privind construirea podului depus la CNI mai este valabil? 
 -primar Lazar Gheorghe: da, mai este valabil și consideră că este bine dacă se încearcă obținerea de 
finanțare din două surse: CNI și Programul A. Saligny; 
 3.consilier Boicu Danuț: în cadrul consiliului local au fost foarte multe discuții cu privire la lipsa unor 
proiecte de obținere a unor finanțări externe; salută inițiativa domnului primar; nu înțelege care este rostul 
acestor discuții cu privire la sumele propuse, dacă acestea nu sunt de la bugetul local; poate vom avea 
șansa să fim printre primii care să depunem astfel de proiecte; va vota proiectul; 
 4.consilier Hrițcan Iliana: din ceea ce știe mai este un proiect privind modernizarea infrastructurii 
rutiere; acesta nu cuprindea și construirea podului? 
 -primar Lazar Gheorghe: de la bugetul local nu putem construi podul, deoarece costurile sunt foarte 
mari; am depus proiectul cu podul la CNI și intenționăm să depunem și prin Progarmul A. Saligny;  
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Boicu Danuț, Lungu Florin, 
Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță);Împotrivă=0; Abțineri=1(Hrițcan Iliana).Hotărârea nr.67. 
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 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.257 din 15.10.2021 2021 privind aprobarea 
participării Comunei Marginea la Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, finanțat din fonduri 
guvernamentale, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației cu obiectivul de investiții 
“Modernizare drumuri de interes local și pod Șoarec din comuna Marginea, judetul 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: 
 1.consilier Onufrei Ioan: despre care pod este vorba? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre primul pod spre Șoarecu; cu privire la drumuri, situația este 
mai problematică, deoarece pot fi modernizate doar acele drumuri pe care vor fi edificate rețele de gaz și 
apă/canal în următorii doi ani, sau pe care nu vor fi edificate aceste rețele în următorii 5 ani; în total sunt 
4,5 km drumuri;se votează un deviz estimativ care include standardele de cost; 
 2.consilier Martinescu Mircea: să se țină cont de dimensiunile drumurilor; 
 3.consilier Derevlean Gavril: acum votăm un proiect de hotărâre care are în anexă doar un deviz 
estimativ, fără studiu de fezabilitate; 
 4.consilier Curea Iliuță: suntem obligați să întocmim proiectele de hotărâre,dar nu avem siguranța 
obținerii finanțării; 
 5.consilier Nichitean Dumitru: suntem obligați să întocmim proiectele de hotărâre pentru a încerca să 
obținem finanțarea; este normal ca să avem și partea noastră de cofinanțare;  
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Boicu Danuț, Lungu Florin, 
Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță);Împotrivă=0; Abțineri=1(Hrițcan Iliana).Hotărârea nr.68. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.638 din 22.10.2021 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați ca urmare a schimbării soluției tehnice, pentru obiectivul de investiţii 
“Amenajare parc – zona de agrement, în Comuna Marginea, judetul 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. 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=12 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Boicu Danuț, Hînțar 
Gavriluță, Hanțari Gheorghiță);Împotrivă=0; Abțineri=2(Hrițcan Iliana și Lungu Florin).Hotărârea nr.69. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.638 din 22.10.2021 privind aprobarea indicatorilor 
economici actualizați la nivelul prețurilor actuale, pentru obiectivul de investiţii ”Înființare cale de acces 
(podeț) peste pârâul Havriș zona Sfîrnaciuc din comuna Marginea, județul Suceava” 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
   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. 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Boicu Danuț, Lungu Florin, 
Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță);Împotrivă=0; Abțineri=1(Hrițcan Iliana).Hotărârea nr.70. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.630 din 22.10.2021 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii ”Amenajare drumuri comunale balastate în zona Poieni, Comuna Marginea, 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: 
 1.consilier Onufrei Ioan: suma alocată pentru organizarea de șantier este din nou prea mare; 
 -primar Lazar Gheorghe: valoarea investiției fiind foarte mare, lucrarea va fi scoasaă la licitație; este o 
sumă infimă față de prețul final; 
 2.consilier Nichitean Dumitru: care sunt drumurile din Poieni? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre drumurile Manole-Poieni și Manole-Schit; 



5 
 

 3.consilier Boicu Danuț: va vota proiectul, deoarece există foarte multe solicitări venite din partea 
tinerilor cu privire la punerea la dispoziție a unor suprafețe de teren pentru construirea de locuințe; dacă 
vor fi create aceste drumuri, se va permite construirea poate a sute de noi locuințe, terenurile fiind în 
intravilan; 
 4.consilier Hrițcan Iliana: s-a abținut de la votarea proiectelor anterioare, deoarece a avut impresia că 
anexele prezentate nu erau complete, fiind doar liste de prețuri.  
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=12 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Boicu Danuț, Lungu Florin, Hînțar 
Gavriluță, Hanțari Gheorghiță);Împotrivă=0; Abțineri=2(Hrițcan Iliana și Onufrei Ioan).Hotărârea nr.71. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.648 din 22.10.2021 privind privind aprobarea 
prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna 
Marginea, județul Suceava pentru partida nr.5885 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. 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Boicu Danuț, Lungu Florin, 
Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Hanțari Gheorghiță);Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.72. 
 Punctul nr.9: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.493 din 20.10.2021 privind rectificarea bugetului 
local al comunei Marginea pe anul 2021. 
 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 Hrițcan Iliana: a studiat lista de investiții; observa și diminuarea unor cheltuieli; nu era bine 
să fi făcut și investiții în educație, nu doar în drumuri și rețele electrice? extinderile la școli au rămas doar 
în faza de discuție; 
 2.consilier Nichitean Dumitru:s-a investit foarte mult în educație în ultimii ani; a fost finalizată o școală 
noua, iar grădinița cu program prelungit a fost construită de la zero; s-au amenajat grupuri sanitare noi;  
 3.consilier Curea Iliuță: este de acord cu cele spuse de domnul Nichitean; 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=12 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Boicu Danuț, , Hînțar 
Gavriluță, Hanțari Gheorghiță);Împotrivă=0; Abțineri=2 (Lungu Florin, Hrițcan Iliana).Hotărârea nr.73. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe părăsește sala de ședințe, cu permisiunea 
președintelui de ședință. 
 Punctul nr.10: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.811 din 27.10.2021 privind privind aprobarea 
prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna 
Marginea, județul Suceava pentru partida nr.5888 Hașca. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Boicu Danuț, Lungu Florin, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță, Hanțari Gheorghiță);Împotrivă=0; Abțineri=0;1 consilier local lipsește.(Magopăț 
Gheorghe).Hotărârea nr.74. 
 Domnul consilier Gheliuc Vasile părăsește sala de ședințe, cu permisiunea președintelui de 
ședință. 
 11.DIVERSE: 
 1.Mihalescu Ruben și un grup de cetățeni, cererea nr.13.862 din 08.10.2021: reclamă activitatea SC 
ROTMAC ECO SRL Marginea, obiect de activitate depozit de preluare și depozitare deșeuri uscate, pentru 
disconfortul pe care îl creează; 
 -primar Lazar Gheorghe: societatea a fost verificată de inspectori din cadrul Gărzii de Mediu; s-a 
constatat că aceasta ocupă o suprafață de teren din domeniul privat al comunei; 
 -consilier Nichitean Dumitru: propune ca membrii Comisiei de urbanism să se deplaseze în teren; 
 -consilier Boicu Danuț: dacă societatea își va continua activitatea pe actualul amplasament vor fi 
probleme și mai mari în continuare; în apropiere este o școală gimnazială, iar principalul pericol este dat 
de existența rozătoarelor; niciodată nu va vota extinderea pe actualul amplasament, însă este de acord cu 
mutarea acesteia undeva în zona extravilană; 
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 -primar Lazar Gheorghe: societatea a solicitat la începutul anului să închiriereze/cumpere o suprafață 
de teren, dar în prezent nu mai insistă cu cererea, deoarece în aproximativ 6 luni se va stabili operatorul 
unic pe județ, iar activitatea societății se va muta în mun. Rădăuți, cu ceea ce privește fracțiile umede de 
deșeuri; 
 -consilier Derevlean Gavril: chiar dacă nu se va mai depozita fracția umedă, rozătoarele tot nu vor 
dispărea; societatea are și obligații, nu numai drepturi; 
 -consilier Curea Iliuță: nu crede că administrația locală are obligația de a pune la dispoziție terenuri; 
există și proprietăți particulare; 
 -viceprimar Hînțat Gavriluță: adevărat, nu avem obligația de a pune la dispoziție terenuri, dar se poate 
încerca identificarea celor existente și scoaterea la închiriere, conform unui caiet de sarcini; 
 -primar Lazar Gheorghe: comisia de urbanism se va deplasa în teren pentru a efectua verificări; 
 2.Liceul tehnologic V. Gherasim Marginea, adresa nr.4660 din 27.10.2021: solicită înființarea unui 
cabinet medical școlar; 
 -consilier Martinescu Mircea: se poate încerca prinderea în organigramă a unui astfel de post; 
 3.Liceul Tehnologic V. Gherasim Marginea, adresa nr.3160/2021: solicită sprijin în obținerea autorizației 
de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare; 
 -primar Lazar Gheorghe: se va iniția un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dării în administrare 
către școli a sediilor acestora; 
 -primar Lazar Gheorghe: dă citire invitației comunicate de Biserica Penticostală Marginea prin consilierii 
locali sunt așteptați la inaugurarea sediului noii biserici, care va avea loc în data de 31.10.2021. 
 Domnul consilier Hanțari Gheorghiță, 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, 
          Gheorghiță HANȚARI                                          Adrian-Valentin ONCIUL 

 
  
 
  


