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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 31 MAI 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.171 din 24.05.2022. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 Domnul consilier Nichitean Dumitru, următorul decan de vârstă în absența domnului Magopăț 
Gheorghe precizează că la ședința sunt prezenți 15 consilieri, dintr-un total de 17 convocați, iar 
ședința este legal constituită; lipsesc domnii: Magopăț Gheorghe și Sfîrnaciuc Dorel; îl roagă pe 
domnul consilier Hînțar Gavriluță, președintele de ședință ales pentru luna mai, să conducă lucrările 
ședinței ordinare. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 Domnul Hînțar Gavriluță dă cuvântul domnului primar Lazar Gheorghe pentru a prezenta 
următoarea ordine de zi: 
 1.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 
21.04.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată din 
data de 12.05.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6858 din 24.05.2022 privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partida nr.5894 Ursoaia. 
 Inițiator:Gavriluță Hînțar -viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6842 din 24.03.2022 privind aprobarea decontării costurilor 
de transport pentru cadrele didactice navetiste din unităţile de învăţământ de pe raza UAT comuna 
Marginea, judeţul 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.6713 din 20.05.2022 privind aprobarea proiectului 
”Reabilitare și eficientizare energetică sediu Primărie Comuna Marginea”, depunerea Cererii de 
finanțare în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență/Componenta C10 – Fondul Local și a 
cheltuielilor legate de proiect. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avize comisiii:  
 1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 2.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6710 din 20.05.2022 privind aprobarea parametrilor tehnico-
economici pentru lucrările de amenajare curte interioară și racordare la utilități a obiectivului de 
investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea aşezământului cultural din comuna 
Marginea, judeţul 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.6848 din 24.05.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor 
locale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexează anual pe baza 
ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2023. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
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Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 8.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=15 (Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, 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 31 mai 2022. 
 Nu este cazul. 
 Punctul nr.1: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data 
de 21.04.2022. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță propune ca procesele-verbale să fie aprobate fără a mai fi 
citite, deoarece se regăsesc la mapă. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=15 (Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de 
îndată din data de 12.05.2022. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=15 (Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0. Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6858 din 24.05.2022 privind aprobarea prețurilor 
de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna Marginea, 
județul Suceava pentru partida nr.5894 Ursoaia. 
 Avizul comisiei: Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism avizează favorabil și propune consiliului să voteze proiectul în forma prezentată 
de inițiator. 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=15 (Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0. Hotărârea nr.33. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6842 din 24.03.2022 privind aprobarea 
decontării costurilor de transport pentru cadrele didactice navetiste din unităţile de învăţământ de pe 
raza UAT comuna Marginea, judeţul Suceava. 
 Avizul comisiei: Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism avizează favorabil și propune consiliului să voteze proiectul în forma prezentată 
de inițiator. 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=15 (Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0. Hotărârea nr.34. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6713 din 20.05.2022 privind aprobarea 
proiectului ”Reabilitare și eficientizare energetică sediu Primărie Comuna Marginea”, depunerea 
Cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență/Componenta C10 – Fondul 
Local și a cheltuielilor legate de proiect. 
 Avize comisii: 
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 1.Grigorean Marcel- Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină 
aprobă proiectul și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 2.Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism avizează favorabil și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de 
inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Lungu Florin: este vorba despre proiectul vechi, fără extindere? 
 -primar Lazar Gheorghe: da, este un proiect nou care se referă doar la reabilitarea  sediului 
primăriei; 
 2.consilier Martinescu Mircea: unde se regăsește suprafața de 153 mp neeligibilă? 
 -primar Lazar Gheorghe: suprafața de 153 mp neeligibilă nu a fost deocamdată identificată și 
reprezintă diferența din total; 
 3.consilier Boicu Danuț: acest proiect a mai fost prezentat spre aprobarea consiliului local; cetățenii 
din comună să știe că acești bani nu sunt de la bugetul local, fiind vorba despre fonduri atrase; nu 
sunt banii din taxe și impozite; 
 -primar Lazar Gheorghe: acest proiect este total diferit față de cel respins într-o ședință anterioară; 
 4.consilier Nichitean Dumitru: este foarte bine că am reușit să întocmim un SF de reabilitare a 
sediului; din experiență, poate spune că nu vom avea aprobate prea multe proiecte; 
 -primar Lazar Gheorghe: avem posibilitatea de a reabilita o clădire veche, să încercăm 
achiziționarea unui microbuz electric sau să construim o clădire nouă pentru medici sau cadre 
didactice;de piste pentru biciclete nu poate fi vorba;sunt bani prealocați; 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=15 (Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0. Hotărârea nr.35. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6710 din 20.05.2022 privind aprobarea 
parametrilor tehnico-economici pentru lucrările de amenajare curte interioară și racordare la utilități a 
obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea aşezământului cultural din 
comuna Marginea, judeţul Suceava”. 
 Avizul comisiei: Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism avizează favorabil și propune consiliului să voteze proiectul în forma prezentată 
de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1consilier Nichitean Dumitru: știm exact care este suma finală cu privire la partea noastră de 
cofinanțare? 
 -primar Lazar Gheorghe: aceasta este suma finală; nu o să mai fie alocată o altă sumă; 
 2.consilier Lungu Florin: proiectantul nu aprevăzut branșamentul electric? 
 -primar Lazar Gheorghe: sunt cheltuieli care cad în sarcina beneficiarului, conform proiectului; 
 3.consilier Martinescu Mircea: a fost efectuată o recepție parțială? 
 -primar Lazar Gheorghe: prerecepția a fost efectuată de către CNI; nu am fost invitați;autorizația 
de construire este valabilă până la data de 23 iunie 2022; 
 4.consilier Vicol Marius: când se va finaliza lucrarea? 
 -primar Lazar Gheorghe: până la finalul anului lucrările vor fi finalizate; primăria nu este parte în 
contractul de construire; 
 5.consilier Curea Iliuță: caminele de scurgere? sunt niște betoane ridicate mai sus decât nivelul 
pavajului; 
 -primar Lazar Gheorghe: gurile de canal vor fi la nivelul pavajului; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: constructorul a specificat ca aceste guri de canal vor fi aduse la 
nivelul pavajului; 
 6.consilier Gheliuc Vasile: firma care a câștigat licitația este aproape de faliment; finalizarea 
lucrărilor în procent de 95% ce reprezintă? 
 -primar Lazar Gheorghe: lucrările eligibile finanțate de CNI sunt finalizate în procent de 95%; cele 
neeligibile și contractate de noi sunt finalizate într-un procent de 60%; 
 7.consilier Boicu Danuț:cum este prevăzută a fi realizată împrejmuirea spre DN 17A? 
 -primar Lazar Gheorghe: nu este prevăzută nicio împrejmuire spre DN 17A; va fi o parcare 
deschisă; 
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 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=15 (Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0. Hotărârea nr.36. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.6848 din 24.05.2022 privind aprobarea 
impozitelor și taxelor locale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local care se 
indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2023. 
 Avizul comisiei: Onufrei Ioan: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia 
mediului şi turism avizează favorabil și propune consiliului să voteze proiectul în forma prezentată 
de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Lungu Florin: o să se majorejeze taxele și impozitele cu rata inflației? 
 -primar Lazar Gheorghe: vor fi majorate cu un procent de 5,1% egal cu rata inflației; 
 2.consilier Curea Iliuță: amenzile se vor majora și ele? 
 -primar Lazar Gheorghe: vor fi majorate doar amenzile pe care le aplicăm noi, ca instituție; 
 3.consilier Boicu Danuț: se vor majora taxele și impozitele doar cu rata inflației? 
 -primar Lazar Gheorghe : vor fi indexate cu 5,1 %, rata inflației; 
 4.consilier Nichitean Dumitru: este foarte bine că aprobăm acum indexarea, dar este posibil ca să 
obligați să majorăm din nou taxele și impozitele; 
 5.consilier Onufrei Ioan: practic, nici guvernul nu ar mai avea voie să modifice Codul fiscal; 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=15 (Nichitean Dumitru, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, 
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță);Împotrivă=0; 
Abțineri=0. Hotărârea nr.37. 
 Punctul nr.8: DIVERSE: 
 -Cererea nr.6944 din 26.05.2022, SC ROTMAC SRL Marginea, , informare situație de fapt, refuz al 
unor persoane juridice din UAT comuna Marginea de a încheia contrate cu privire la serviciul de 
salubrizare menajeră;  
 1.consilier Lungu Florin: cum stabilește greutatea, atâta timp cât nu are un cântar la mașină? 
 -primar Lazar Gheorghe: primăria nu se poate implica în realațiile contractuale dintre două 
societăți; nu putem institui o taxă specială pentru agenții economici care nu achită salubritatea; 
 2.consilier Curea Iliuță: o bună parte dintre societățile din comună au sediul social la domiciliu, 
unde produc doar gunoi menajer și nu au angajați; 
 3.consilier Vicol Marius: se dorește ca noi, consiliul local, să aprobăm o taxă în beneficiul acestei 
societăți; 
 4.consilier Gheliuc Vasile: este vorba despre o societate ca oricare alta, ar fi bine să nu ne 
implicăm; este diferență între sediul social situat la domiciliu și punctul de lucru aflat în altă parte; 
 -consilier Lungu Florin: orice societate o are obligația de a încheia un contract de salubritate; 
 5.consilier Derevlean Gavril: din câte știe, domnul primar trebuia să inițiexe un proiect de hotărâre 
cu privire la scoaterea la închiriere a unei suprafețe de teren pe care această societate o ocupă; 
 -Cererea nr.6388 din 13.05.2022, Onuțu Pazica Viorica comuna Marginea nr.2191, jud. 
Suceava:solicită amenajarea malului pârâului Havriș din zona locuinței;  
 -primar Lazar Gheorghe: împreună cu proiectantul s-a deplasat la fața locului pentru a identifica 
soluția de a se turna zidul de sprijin în lungime de 8 m;pârâul este în spatele proprietăților private, ori 
noi nu putem amenaja astfel albii; 
 1.consilier Onufrei Ioan: zidul de sprijin efectuat suplimentar a fost realizat cu avizul Apelor 
Române? 
 -primar Lazar Gheorghe: întreaga lucrare are avizul Apelor Române; 
 -Instituția Prefectului, adresa nr.5370/10/2 din 29.04.2022, verificare legalitate hotărâri de la nr.1 
la nr.7 –nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
   -Instituția Prefectului, adresa nr.5642/10/2 din 29.04.2022, verificare legalitate hotărâri de la nr.8 
la nr.9 -nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 -consilier Grigorean Marcel- membrii Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi 
de disciplină s-au deplasat în teren în data de 30.05.2022 și au constat următoarele: 
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 1.SC ROTMAC ECO SRL Marginea, solicită închirierea unei suprafețe de teren de aproximativ 3500 
mp pentru amenajarea unei parcări; comisia este de acord cu închirierea de către societate a acestei 
suprafețe;  
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: inițiem un proiect de hotărâre? 
 -consilier Boicu Danuț: nu a fost de acord cu ceilalți membri ai comisiei; este ales de cetățenii din 
comună; societatea s-a extins cu timpul, dar într-o zonă în care și-a dorit ca activitatea să se 
desfășoare o perioadă limitată de timp;se aduc gunoaie din întreg județul într-o zonă rezidențială și în 
apropierea unei școli; este plin de rozătoare; 
 -consilier Vicol Marius: este vorba despre o cerere de închiriere a unei suprafețe de teren, care 
deja este ocupată; este vorba dacă încasăm sau nu o chirie pentru terenul ocupat; din păcate sunt 
foarte multe situații de terenuri ocupate ilegal; 
 -consilier Gheliuc Vasile: s-a deplasat împreună cu membrii comisiei în teren; ce s-a solicitat prin 
cerere s-a constatat și la fața locului; terenul este pentru parcare; 
 -consilier Curea Iliuță: dacă societatea își va muta punctul de lucru într-un viitor cât mai apropiat 
își mai are rostul scoaterea la închiriere a acestui teren? 
 -primar Lazar Gheorghe: sunt două variante: 1.parcarea să fie disponibilă ca și până acum pentru 
toată lumea 2. să întocmim documentația pentru scoaterea la închiriere; 
 2.Biserica Oastea Domnului: solicită închirierea unei suprafețe de teren pentru amenajarea unei 
parcări, comisia este de acord; 
 -consilier Onufrei Ioan: să se amenajeze o parcare publică de către primărie; 
 -primar Lazar Gheorghe: toți vecinii care au depozitat materiale de construcție și alte materiale să 
le ridice; 
 -consilier Martinescu Mircea: să se amenajeze o parcare de către primărie, pentru toată lumea; 
 -consilier Vicol Marius: sunt depozitate ilegal lemne, balastru, pluguri, remorci; se achită vreo chirie 
pentru acest teren? 
 -consilier Gheliuc Vasile: ne-am deplasat în teren, toată lumea din zonă dorește să fie curățenie în 
zonă; 
 3.Gheliuc Mihai, solicită ca drumul pe care îl plătește ca pășune să fie scos din contractul de 
închiriere; 
 -primar Lazar Gheorghe: se va stabili de comun acord dacă se va utiliza un alt drum, sau cel 
existent va fi scos de la chirie; 
 -consilier Gheliuc Vasile: acest drum să fie folosit în continuare și să identificăm o posibilitate de 
compensare a chiriașului; 
 -consilier Boicu Danuț: cetățenii care au depozitate diferite materiale au solicitat închirierea 
terenurilor; dacă se dorește ordine, să procedăm la identificarea tuturor suprafețelor; 
 -consilier Vicol Marius: propune ca piața săptămânală să nu se mai desfășoare în spatele stație 
peco și să fie mutată în zona unde a fost organizat Târgul de cai; să facem noi o piață, cu un casier; 
 -primar Lazar Gheorghe: piața este privată;  
 -consilier Gheliuc Vasile: faptul că privatul ne ocupă de peste 20 ani o suprafață de teren, nu se ia 
în consideare? 
 -consilier Curea Iliuță: firma care ocupă terenul are încheiat vreun contract de închiriere?crede că 
primăria poate administra o piață agroalimentară; 
 -primar Lazar Gheorghe: nu are încheiat niciun contract; primăria încă nu poate amenaja o piață 
agroalimentară; 
 -consilier Lungu Florin: a dorit amenajarea unei piețe de către primărie în urmă cu mai mult timp, 
dar nu a fost luat în serios; 
 -primar Lazar Gheorghe: societatea va fi informată cu privire la necesitatea intrării în legalitate; 
 -consilier Vicol Marius: să rezolvăm cu toate terenurile ocupate ilegal de cetățeni; 
 -primar Lazar Gheorghe: se vor efectua măsurători pe zone și situația va fi prezentată consiliului 
local; 
 -consilier Onufrei Ioan: parte din terenul pieții este concesionat, iar parte este cumpărată; 
 Domnul consilier Hînțar Gavriluță, 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, 
        Gavriluță Hînțar                                               Adrian-Valentin ONCIUL 


