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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 29 NOIEMBRIE 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.372 din 23.11.2022. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 La ședință participă domnul Mihalescu Gavril, inspector urbanism. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că la ședința sunt prezenți 
14 consilieri, dintr-un total de 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc domnii: 
Grigorean Marcel, Sfîrnaciuc Dorel și Curea Iliuță; 
 Îl învită pe domnul consilier Martinescu Mircea, președintele ales pe luna noiembrie 2022, să 
conducă lucrările ședinței. 
 Domnul Martinescu Mircea îl roagă pe domnul primar Lazar Gheorghe să prezinte ordinea de zi 
a ședinței ordinare. 
 Domnul primar Lazar Gheorghe prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 
27.10.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată din 
data de 22.11.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.456 din 23.11.2022 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.15.435 din 22.11.2022 privind aprobarea scutirii de la 
plata taxelor pentru construirea unei locuințe unifamiliale pentru unele familii din comuna Marginea, 
județul 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.15.478 din 23.11.2022 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. 
 6.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.504 din 19.10.2022 privind participarea Comunei 
Marginea ca membru fondator al Asociației de management al destinației turistice Sucevița-Putna. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.703 din 10.11.2022 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. 
 8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 15.370  din 21.11.2022 privind aprobarea solicitării 
trecerii cu titlu gratuit a unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA în domeniul public al 
comunei Marginea, județul Suceava. 
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Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 9.Diverse. 

Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=14 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); 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 29 noiembrie 2022. 
 1.consilier Onufrei Ioan: nu va participa la dezbateri și nici la vot la punctul nr.6 al ordinii de zi: 
«Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.504 din 19.10.2022 privind participarea Comunei Marginea 
ca membru fondator al Asociației de management al destinației turistice Sucevița-Putna». 
 Punctul nr.1: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data 
de 27.10.2022. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță propune aprobarea procesului-verbal fără a mai fi lecturat. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=14 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); 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 22.11.2022. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță propune aprobarea procesului-verbal fără a mai fi lecturat. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=14 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.456 din 23.11.2022 privind rectificarea 
Bugetului local al comunei Marginea pe anul 2022. 
 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: suma de 150.000 lei la întreținere drumuri, va fi utilizată și pentru 
deszăpezire? 
 -primar Lazar Gheorghe: suma va fi utilizată și pentru deszăpezire, dar crede că nu va fi cheltuită 
în totalitate până la sfârșitul anului; 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=14 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.70. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.435 din 22.11.2022 privind aprobarea scutirii 
de la plata taxelor pentru construirea unei locuințe unifamiliale pentru unele familii din comuna 
Marginea, județul 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: 
 1.consilier Gheliuc Vasile: se referă doar la reconstruirea locuințelor care au ars în partea de jos a 
comunei? 
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 -primar Lazar Gheorghe: acest proiect se referă doar la acele locuințe distruse în incendiul care a 
avut loc în luna aprilie 2022; au mai avut loc astfel de evenimente, dar au ars doar niște anexe, ale 
căror reconstruire nu s-a mai cerut; 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=14 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.71. 
 -Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.478 din 23.11.2022 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=14 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.72. 
 -Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.504 din 19.10.2022 privind participarea 
Comunei Marginea ca membru fondator al Asociației de management al destinației turistice Sucevița-
Putna. 
 Avizul comisiei: Derevlean Gavril- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
protecţia mediului şi turism avizează favorabil și propune consiliului să voteze proiectul în forma 
prezentată de inițiator. 
 Domnul consilier Onufrei Ioan nu participă la dezbateri. 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=13 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, 
Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; Abțineri=0.1 consilier 
local nu participă la vot (Onufrei Ioan);Hotărârea nr.73. 
 -Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.14.703 din 10.11.2022 privind atestarea 
apartenenței la domeniul public al UAT comuna Marginea, județul Suceava a unor suprafețe de teren. 
 Avizul comisiei: domnul Vicol Marius- Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină avizează favorabil și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată 
de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Lungu Florin: nu era bine ca să se realizeze și legătura cu drumul spre Șoarec? 
 -primar Lazar Gheorghe: sunt proprietăți particulare, majoritatea cetățenilor fiind întabulați, se va 
discuta cu proprietarii; 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=14 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.74. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 15.370  din 21.11.2022 privind aprobarea 
solicitării trecerii cu titlu gratuit a unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public 
al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA în domeniul public al 
comunei Marginea, județul Suceava. 
 Avizul comisiei: domnul Vicol Marius- Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină avizează favorabil și recomandă consiliului să voteze proiectul în forma prezentată 
de inițiator. 
 DISCUȚII: 
 1.consilier Nichitean Dumitru:este bine că încercăm să trecem acest drum în administrarea 
comunei; urmează hotărârea de Guvern și apoi predarea-primirea; 
 2.consilier Gheliuc Vasile: în baza acestei hotărâri de consiliu, drumul trece în domeniul public? 
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 -primar Lazar Gheorghe: este o prima etapă; documentația este complexă și implică purtarea unei 
corespondențe cu Direcția Silvică Suceava –OS Marginea; 
 3.consilier Boicu Danuț: care este lățimea și lungimea acestui drum? 
 -primar Lazar Gheorghe: lățimea va fi de minim 6 m, iar lungimea de aproximativ 500 m; 
 -consilier Boicu Danuț: o să preluăm drumul și o să-l modernizăm prin betonare, dar drumul va fi 
folosit și de către Direcția Silvică ;i va fi folosit pentru a transporta lemn; gabaritul va fi ridicat, iar 
drumul se va degrada; cum vom proceda în această situație? 
 -primar Lazar Gheorghe: la fel ca și cu drumul pe Șoarecu, vor fi restricții de tonaj care vor trebui 
să fie respectate;cu acordul consiliului local pot fi instituite și taxe; 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=14 (Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Lungu Florin, Nichitean 
Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Martinescu Mircea); Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.75. 
 Punctul nr.9: DIVERSE 
 1.Inspectoratul Școlar Județean Suceava, adresa nr.12.706 din 22.11.2022: solicitare comunicare 
Proiect HCL –Rețea școlară UAT Marginea, an școlar 2023-2024, până la data de 07.12.2022; 
 -se va întocmi și înainta proiectul de hotărâre; 
 2.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.13.509/10/2 din 29.09.2022: verficare legalitate 
HCL nr.17-23/2022; 
 3.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.13.510/10/2 din 03.10.2022: verficare legalitate 
HCL nr.24-30/2022; 
 4.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.13.511/10/2 din 03.10.2022: verficare legalitate 
HCL nr.31-32/2022; 
 5.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.13.512/10/2 din 03.10.2022: verficare legalitate 
HCL nr.33-37/2022; 
 -nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 -primar Lazar Gheorghe: prezintă modele de numere de casă și denumiri de străzi, deoarece va fi 
supus aprobării consiliului local nomenclatorul stradal; costurile vor fi suportate de la bugetul local, iar 
numerele de casă vor fi montate de către angajații primăriei pentru a avea siguranța aplicării 
acestora;stâlpii pe care vor fi montate denumirile de străzi vor fi galvanizați; 
 -consilier Gheliuc Vasile: cum vom proceda cu cetățenii din comună care au ocupat în mod abuziv 
diferite suprafețe de teren din domeniul privat?s-au turnat temelii din beton și chiar s-au construit 
garduri; 
 -primar Lazar Gheorghe: este o situație delicată, unele fapte sunt și prescrise fiind depășit 
termenul de 3 ani în care se pot aplica contravenții; cei despre care se știe au fost somați să aducă 
terenul la starea inițială; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: comisia de specialitate, împreună cu inspectorul cu urbanismul, se va 
depasa în teren; 
 -consilier Martinescu Mircea: se desfășoară la nivel național un program de împădurire cu fonduri 
europene; comuna Marginea nu are terenuri care pot fi împădurite? 
 -primar Lazar Gheorghe: comuna Marginea nu deține terenuri degradate;ar fi o variantă în Satul 
Nou, defrișăm arborii care sunt bătrâni și procedăm la împădurirea unei suprafețe de 1-2 ha, în 
continuarea celei pe care au fost plantați salcâmii; 
 -consilier Derevlean Gavril: să împădurim terenul din spatele fostei Coșărcării; 
 -primar Lazar Gheorghe: nu întreaga suprafață aparține comunei; SGA Suceava are teren pe albia 
pârâului Sucevița; 
 -consilier Vicol Marius: în zona din jos, Cooperativa Garofița a construit un gard și a ocupat o 
porțiune din terenul primăriei; 
 -primar Lazar Gheorghe: terenul aparține Cooperativei, fiind cumpărat de la primărie, iar pentru 
construirea gardului a fost emisă autorizația de construire; 
 -consilier Gheliuc Vasile: se apropie Crăciunul; vom acorda cadouri școlarilor? 
 -primar Lazar Gheorghe: intenția școlilor este aceea ca primăria să se implice; acestea sunt 
eligibile și la proiectele pe care le-am inițiat noi în beneficiul lor; anul acesta au fost acordate burse 
școlare în sumă de 6 miliarde lei vechi; 
 -consilier Vicol Marius: a fost decopertată o suprafață de pășune din cea pe care o are închiriată 
de la primărie, iar pământul a fost transportat;  
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 -primar Lazar Gheorghe: este prima oară când aude așa ceva; îl roagă pe domnul consilier să 
redacteze o adresă în acest sens;păjiștile sunt închiriate, iar persoanele care le au în administrare 
trebuie să aibă grijă de acestea; până la sfârșitul lunii februarie 2023 fiecare titular al contractului de 
închirere pajiști este obligat să facă dovada încărcăturii cu animale; 
 -consilier Lungu Florin: care este situația cu pădurea Volovățului? 
 -primar Lazar Gheorghe: situația este neschimbată; 
 -consilier Gheliuc Vasile: când vom finaliza înlocuirea tuturor lămpilor de iluminat? 
 -primar Lazar Gheorghe: la aprobarea Bugetului local pentru anul 2023 vom aloca sumele 
necesare pentru înlocuirea tuturor lămpilor care nu au fost schimbate; 
 Domnul consilier Martinescu Mircea, 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, 
     Mircea MARTINESCU                                              Adrian-Valentin ONCIUL 


