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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 28 FEBRUARIE 2022, 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.39 din 21.02.2022. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că sunt prezenți 15 consilieri 
din cei 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc domnii Grigorean Marcel și Vicol Marius; 
îl roagă pe domnul consilier Boicu Danuț, președinetele de ședință ales pentru luna februarie 2022, să 
conducă ședința ordinară. 
 Domnul președinte Boicu Danuț dă cuvântul domnului primar Lazar Gheoghe să prezinte ordinea 
de zi a ședinței ordinare. 
 Domnul primar Lazar Gheorghe precizează că propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul 
proiect de hotărâre: 
 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2799 din 24.02.2022 privind aprobarea prețului de pornire la 
licitația pentru vânzarea masei lemnoase pe picior pentru partida nr.5892 Hașca, proprietatea publică 
a UAT comuna Marginea, județul Suceava. 

Inițiator:Gavriluță Hînțar -viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Suplimentarea ordinii de zi aprobată. 
 Domnul primar Lazar Gheorghe prezintă ordinea de zi, după suplimentare:  
 1.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei; 
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară din data de 
09.02.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei; 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2626 din 21.02.2022 privind rectificarea Bugetului local al 
comunei Marginea pe anul 2022. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
  4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2612 din 21.02.2022 privind aprobarea efectuării unor 
cheltuieli din Bugetul local al comunei Marginea. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisie: 
 1.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 

2.Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte muncă și protecție 
socială, protecție copii, tineret și sport; 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2401 din 15.02.2022  privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partida nr.5890 Ursoaia. 

Inițiator:Gavriluță Hînțar -viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
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 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1373 din 28.01.2022 pentru aprobarea Regulamentului 
privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Marginea, pentru 
activităţi nonprofit de interes local. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
Avize comisie: 
1.Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte muncă și protecție 

socială, protecție copii, tineret și sport; 
 2.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.627 din 13.01.2022 privind atribuirea de denumiri străzilor 
din unitatea administrativ-teritorială comuna Marginea, județul 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.2510 din 17.02.2022 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului local al comunei Marginea și al supleantului 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:  Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte 

muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 
 9.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2799 din 24.02.2022  privind aprobarea prețului de pornire 
la licitația pentru vânzarea masei lemnoase pe picior pentru partida nr.5892 Hașca, proprietatea 
publică a UAT comuna Marginea, județul Suceava. 

Inițiator:Gavriluță Hînțar -viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 10.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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);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 februarie 2022. 
 Domnul consilier Lungu Florin: nu va participa la dezbaterea/votarea punctului nr.4: «Proiect de 
hotărâre înregistrat cu nr.2612 din 21.02.2022 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Bugetul 
local al comunei Marginea». 
 Punctul nr.1: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data 
de 31.01.2022. 
 1.viceprimar Hînțar Gavriluță: propune ca procesele-verbale să nu fie citite, deoarece se regăsesc 
la mapă. 
 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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară din 
data de 09.02.2022. 
 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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2626 din 21.02.2022 privind rectificarea 
Bugetului local al comunei Marginea pe anul 2022. 
 Avizul comisiei:  
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 -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 Nichitean Dumitru: este vorba despre sumele de bani repartizate de la bugetul de stat 
pentru fiecare școală/elev; 
 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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.10. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2612 din 21.02.2022 privind aprobarea efectuării 
unor cheltuieli din Bugetul local al comunei Marginea. 
 Avize comisii: 
 1.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. 
 2.doamna Hrițcan Iliana: Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, 
culte muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport aprobă proiectul și recomandă 
consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; Abțineri=0;   
1 consilier local nu participă la vot (Lungu Florin). Hotărârea nr.11. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2401 din 15.02.2022 privind aprobarea prețurilor 
de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partida nr.5890 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. 
 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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.12. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1373 din 28.01.2022 pentru aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei 
Marginea, pentru activităţi nonprofit de interes local. 
 Avize comisii: 
 1.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. 
 2.doamna Hrițcan Iliana: Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, 
culte muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport aprobă proiectul și recomandă 
consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.13. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.627 din 13.01.2022 privind atribuirea de 
denumiri străzilor din unitatea administrativ-teritorială comuna Marginea, județul Suceava. 
 Avizul comisiei:  
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 -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. 
 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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.14. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2510 din 17.02.2022 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului local al comunei Marginea și al supleantului 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: Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, 
culte muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport aprobă proiectul și recomandă 
consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.viceprimar Hînțar Gavriluță: îl propune ca reprezentant pe domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel; 
 -primar Lazar Gheorghe: trebuie să avem grijă ca cei propuși să nu se afle în situații de 
incompatibilitate și să respecte condițiile cu privire la studiile absolvite; 
 2.consilier Nichitean Dumitru: nu se cunosc candidații pentru funcțiile de director/director adjunct, 
iar numele și prenumele acestora sunt publicate în format anonimizat; este de acord cu propunerea 
formulată; 
 3.consilier Martinescu Mircea: se știe cine este candidatul de la Liceul tehnologic pentru funcția de 
director? 
 -primar Lazar Gheorghe: nu cunoaștem care sunt persoanele înscrise la concurs; 
 4.consilier Boicu Danuț: îl propune ca membru supleant pe domnul consilier Onufrei Ioan; 
 5.consilier Lungu Florin: dorește să o propună pe doamna consilier Hrițcan Iliana ca reprezentantă 
a consiliului; 
 Președinte Boicu Danuț: ședința se suspendă pentru 15 min, pentru a se redacta buletinele de vot; 
 După expirarea celor 15 minute se reiau lucrările ședinței. 
 Domnul președinte Boicu Danuț prezintă buletinul de vot; acesta conține două propuneri pentru 
reprezentatul consiliului local, ordinea fiind aceea a formulării propunerilor,  astfel:1.consilier 
Sfîrnaciuc Dorel și 2.consilier Hrițcan Iliana, iar domnul consilier Onufrei Ioan fiind singura propunere, 
ca supleant; procedura de vot va fi următoarea: se barează cu pixul numele și prenumele persoanei 
care nu se dorește să reprezinte consiliului local în comisia de evaluare, iar consilierul care va obține 
cele mai multe voturi (majoritatea simplă) va fi cel desemnat prin hotărâre; 
 Se trece la vot, consilierii exprimându-și votul în ordine alfabetică. 
 După numărătoarea voturilor, rezultatul votului secret este următorul: 
 a).reprezentant în comisia de evaluare 
 1.Sfîrnaciuc Dorel =8 voturi; 
 2.Hrițcan Iliana =7 voturi; 
 b).supleant 
 1.Onufrei Ioan =15 voturi; 
 Reprezentantul 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 este 
domnul Sfîrnaciuc Dorel, iar supleantul este domnul Onufrei Ioan. Hotărârea nr.15. 
 Punctul nr.9: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.2799 din 24.02.2022  privind aprobarea prețului 
de pornire la licitația pentru vânzarea masei lemnoase pe picior pentru partida nr.5892 Hașca, 
proprietatea publică a UAT 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 voteze proiectul în forma prezentată 
de inițiator. 
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 DISCUȚII: 
 1.consilier Nichitean Dumitru: din ce cauză se scoate această parcelă la faza «pe picior» și nu la 
«drum auto» ca și până acum? nu vom favoriza firma câștigătoare? 
 -primar Lazar Gheorghe: discutăm despre o partidă cu lemn de calitate superioară; vom câștiga 
mai mult în urma licitației publice, luând în considerare și pasul de licitație; 
 2.viceprimar Hînțar Gavriluță: este cantitate prea mare de lemn de fag -gater esență fag și are un 
preț ridicat, nu poate a fi cumpărată de către populație ca lemn de foc; 
 3.consilier Derevlean Gavril: nu este rău să asigurăm lemnul de foc pentru populație; 
 4.consilier Curea Iliuță: este vorba despre exploatarea unei partizi cu lemn de foarte bună calitate, 
care nu poate fi valorificată ca lemn de foc; intenția noastră este să obținem un profit cât mai 
substanțial la bugetul local; 
 5.consilier Gheliuc Vasile: proiectul supus dezbaterii se referă doar la această partidă? sunt foarte 
multe cereri pentru lemn de foc din partea populației pe care ar trebui să le onorăm; vor fi persoane 
cu anumite nevoi; de-a lungul timpului nu am avut foarte mari beneficii din exploatarea pădurii, totuși 
va vota proiectul de hotărâre; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: este vorba doar despre partida Hașca; 
 6.consilier Lungu Florin: care sunt cantitățile propuse pentru exploatare, pe specii? 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: cantitățile sunt prezentate în anexa la proiect;  
 -consilier Curea Iliuță: ce cantitate de lemn s-a exploatat în anul 2021 din pădurea comunală? 
 -primar Lazar Gheorghe: în anul 2021 s-au exploatat aproximativ 2500 mc lemn; 
 -consilier Derevlean Gavril: este la al treilea mandat de consilier, dar niciodată nu a fost prezentată 
consiliului local o situație cu privire la încasări/profitul rezultat din exploatarea pădurii; 
 -primar Lazar Gheorghe: a prezentat situația aferentă anului 2020, când profitul rezultat a fost de 
aproximativ 100.000 lei la care se adaugă și suma de 240.000 lei existentă în fondul de conservare și 
regenerare; 
 -consilier Gheliuc Vasile: în viitor, aceasta va fi modalitatea de exploatare a partizilor? 
 -primar Lazar Gheorghe: produsele rezultate din accidentale vor fi exploatate la «drum auto»; este 
o primă încercare exploatarea «pe picior», poate vom avea succes; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: avem mai multe proiecte de modernizare a drumurilor comunale  în 
desfășurare și încercăm să obținem cât mai mulți bani la bugetul local; 
 7.consilier Boicu Danuț: după desfășurarea licitației vom vedea dacă modalitatea propusă și aleasă 
de consiliu a fost mai bună, iar în viitor vom proceda ca atare; 
 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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.16. 
 Punctul nr.10: DIVERSE 
 1.Instituția Prefectului-Județul Suceava, adresa nr.3906/10/1 din 22.02.2022: nominalizare doi 
consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor individuale ale 
secretarului general al comunei; 
 -primar Lazar Gheorghe: va fi inițiat un proiect de hotărâre în acest sens care va fi supus 
dezbaterii în ședința ordinară din luna martie 2022; 
 2.Preot Paroh Leuștean Vasilică Nicanor, Parohia Marginea III, cererea nr.2836 din 24.02.2022: 
solicită acordarea unui sprijin financiar pentru întreținerea bisericii; 
 -primar Lazar Gheorghe: va fi publicată pe pagina oficială a primăriei perioada de depunere a 
solicitărilor pentru unitățile de cult din comună, fondurile fiind aprobate; 
 3.SC TARSINCOM SRL, cererea nr.146/11.02.2022: solicită închirierea unei suprafețe de teren în 
zona Blasciuc pentru parcarea autovehiculelor societății; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: solicită închirirea temporară a suprafeței pe care am amenajat-o în 
anul 2021, cu plata unei chirii; 
 -consilier Nichitean Dumitru: dacă în momentul de față primăria nu folosește terenul, am putea să-
l închiriem; avem o bună colaborare cu această societate (asigurarea transportului la alegeri, al 
elevilor, etc);   
 -consilier Curea Iliuță: pe acest teren am putea depozita întreaga cantitate de lemn de foc 
necesară școlilor din comună; să-i dăm mai întâi noi o utilizare, dacă tot am pus-o în valoare; 
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 -consilier Gheliuc Vasile: nu este o idee rea să depozităm lemnul de foc pentru școli pe acest teren; 
este de acord cu închirierea unei porțiuni din suprafață, pentru un preț corect, iar diferența să o 
utilizăm noi; 
 -consilier Lungu Florin: trebuie încheiat un contract de închiriere cu o clauză bine stabilită, care să 
prevadă încetarea contractului înainte de termen, dacă vom avea nevoie de acest teren; 
 -consilier Boicu Danuț: am conferit valoare unui teren care stătea neutilizat și acum avem solicitări 
din partea societăților să-l închiriem; asta înseamnă că noi nu știm cum să-l utilizăm; îl vom putea 
închiria doar prin licitație publică, deoarece în comună sunt mulți solicitanți; 
 -consilier Derevlean Gavril: trebuie să-i dăm o utilitate acestei suprafețe de teren în care am 
investit suficienți bani; 
 -primar Lazar Gheorghe: reabilitarea terenului a costat aproximativ 150.000 lei; încercăm să-l 
folosim pentru depozitarea materialelor de la primărie și școli; anul acesta nu avem intenția de a 
construi o magazie; 
 -consilier Onufrei Ioan: consiliul local a aprobat amenajarea unui spațiu de depozitare; nu mai este 
atributul consiliului local ce vor depozita școlile și primăria; să-i conferim utilitate acestui teren; 
 4.Instituția Prefectului-Județul Suceava, adresa nr.942/10/2 din 03.02.2022: verificare legalitate 
HCL nr.77-78/2021: nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 5.Instituția Prefectului-Județul Suceava, adresa nr.943/10/2 din 03.02.2022: verificare legalitate 
HCL nr.79/2021: nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 6.Instituția Prefectului-Județul Suceava, adresa nr.4269/20/3 din 26.02.2022: informare mod 
unitar implicare autorități locale în ajutorarea cetățenilor ucraineni ca urmare a conflictului armat 
dintre Ucraina și Rusia; 
 -consilier Gheliuc Vasile: este de părere că mai bine am achiziționa produsele de strictă necesitate 
pentru refugiați decât să alocăm anumite sume de bani care nu știm cum vor fi folosite; 
 -consilier Boicu Danuț: în această activitate sunt foarte multe societăți implicate, inclusiv unități de 
cult; 
 -primar Lazar Gheorghe: în luna martie, după expirarea perioadei de dezbatere publică, va fi supus 
aprobarii consiliului local un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare și 
încheierea unui act adițional, conform solicitării SC ROTMAC ECO SRL Marginea, ca urmare a evoluției 
crescătoare a prețurilor la carburanți și energie, iar proiectul de hotărâre va fi prezentat consiliului 
local spre dezbatere; 
 -secretar general Onciul Adrian-Valentin: informează consilierii locali de obligativitatea depunerii 
rapoartelor de activitate pentru anul 2021 precum și a rapoartele comisiilor de specialitate, până la 
finalul lunii martie 2022. 
 Domnul consilier Boicu Danuț, 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, 
        Danuț BOICU                                                     Adrian-Valentin ONCIUL 


