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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 24 AUGUST 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.252 din 16.08.2022. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 La ședință participă domnul Mihalescu Gavril, inspector urbanism. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 Domnul consilier Nichitean Dumitru, următorul decan de vârstă în absența domnului 
Magopăț Gheorghe, precizează că la ședința sunt prezenți 13 consilieri, dintr-un total de 17 
convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc domnii: Sfîrnaciuc Dorel, Magopăț 
Gheorghe, Grigorean Marcel și Boicu Danuț; roagă colegii să propună un președinte de 
ședință; 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.173 din 12.08.2022 privind alegerea 
președintelui de ședință. 
 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 viceprimar Hînțar Gavriluță îl propune ca președinte de ședință pe domnul 
consilier Curea Iliuță;nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=12 (Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-
Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță); Împotrivă=0; Abțineri=1(Curea 
Iliuță,).Hotărârea nr.46. 
 Domnul consilier Curea Iliuță le mulțumește colegilor și dă cuvântul domnului primar Lazar 
Gheorghe. 
 Domnul primar precizează că dorește să aducă următoarea modificare ordinii de zi:  
 1.Să retragă Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.10.075 din 11.08.2022 privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru 
obiectivul de investiţii ”Modernizare infrastructura rutieră in comuna Marginea, județul 
Suceava” Obiect 2 - Constructie pod Vasilovschi – Moldovan” de la punctul nr.7. 
 2.Să suplimenteze  cu Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.10.526 din 22.08.2022 privind 
aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 
General pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare infrastructura rutieră in comuna 
Marginea, judetul Suceava” - Obiect 2 - Constructie pod Vasilovschi – Moldovan” și care va 
deveni tot punctul nr.7 al ordinii de zi. 
 Se supune la vot modificarea ordinii de zi. 
 Voturi pentru=13 (Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-
Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță); Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Modificarea ordinii de zi aprobată. 
 Domnul primar Lazar Gheorghe prezintă următoarea ordine de zi, după aprobarea 
modificării: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.173 din 12.08.2022 privind alegerea președintelui 
de ședință. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 



2 
 

 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 
14.07.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.176 din 12.08.2022 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.8015 din 27.06.2022 privind aprobarea prețurilor de 
referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna 
Marginea, județul Suceava pentru partizile nr.5896 și nr.5892 Hașca. 
 Inițiator:Gavriluță Hînțar -viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.182 din 12.08.2022 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.10.185 din 12.08.2022 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. 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.526 din 22.08.2022 privind aprobarea Studiului 
de Fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General pentru 
obiectivul de investiţii ”Modernizare infrastructura rutieră in comuna Marginea, judetul 
Suceava” - Obiect 2 - Constructie pod Vasilovschi – Moldovan”. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9945 din 09.08.2022 privind privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici – valoare finală lucrări, pentru obiectivul de investiţii 
“Modernizare infrastructură rutieră în comuna Marginea, judetul Suceava – Obiect 1 - 
Modernizare drumuri comunale”, ca urmare a aplicarii prevederilor OG 15/2021 și a OUG 
47/2022. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 9.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.321 din 16.08.2022 privind aprobarea modificării 
tarifului pentru fracția uscată, aplicat de către SC ROTMAC ECO SRL pentru prestarea 
serviciului de salubrizare pe raza comunei Marginea și încheierea Actului adițional nr.2 la 
contractul nr. 6929/1220 din 18.05.2021 de delegare a gestiunii. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 10.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=13 (Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-
Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță); Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Ordine de zi aprobată. 
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 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară 
din data de 14.07.2022. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță propune aprobarea procesului-verbal fără a mai fi 
lecturat. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=13 (Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei 
Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-
Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță); Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.176 din 12.08.2022 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: 
 -primar Lazar Gheorghe: propune ca suma de 318.000 lei alocată în data de 22.08.2022 
de la Ministerul Finanțelor să fie cuprinsă atât la secțiunea venituri cât și la secțiunea 
cheltuieli, destinația acesteia fiind plata ratei anuale la proiectul «Utilități și mediu la 
standarde europene în județul Suceava»,  
 1.consilier Onufrei Ioan: solicită lămuriri cu privire la repartizarea unor sume de bani, 
conform rectificării propuse; 
 -primar Lazar Gheorghe: suma de 10.000 lei este necesară pentru încheierea unui 
contract cu o firmă specializată, până la finalul anului 2022, în vederea întocmirii 
Amenajamentului Silvic pentru pădurea comunală, deoarece cel actual va expira în 
decembrie 2023; suma de 260.000 lei este pentru continuarea renovării trotuarelor din fața 
bisericii până la sala de sport, plus amenajarea unor parcări; suma de 40.000 lei este alocată 
pentru întocmirea Proiectului tehnic cu privire la modernizarea drumului la Manole; 
 La ședință participă și domnul consilier SFÎRNACIUC Dorel. 
 2.consilier Martinescu Mircea: face parte din Consiliul de administrație al Liceului 
Tehnologic «Vasile Gherasim» și consideră că suma alocată de 100.000 lei este insuficientă; 
 -primar Lazar Gheorghe:suma a fost repartizată conform solicitării liceului; 
 3.consilier Lungu Florin: care este suma alocată în plus de la bugetul local pentru 
modernizarea drumurilor? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre 150.000 lei ce reprezintă actualizarea 
prețurilor conform OG nr.15/2021 și OUG nr.47/2022; 
 -consilier Lungu Florin: propune ca sumele de 150.000 lei pentru actualizarea prețurilor și 
260.000 lei pentru modernizarea trotuarelor din zona Centru să fie redistribuite pentru 
betonarea drumului Floaca; va formula un amendament în acest sens; 
 4.consilier Nichitean Dumitru: la aprobarea bugetului pentru anul 2022 am alocat suma de 
250.000 lei pentru liceu, deși inițial suma propusă a fost mai mare; consideră că cei 100.000 
lei sunt suficienți, iar dacă va mai fi nevoie vor mai fi rectificări bugetare;îl roagă pe domnul 
consilier Lungu Florin să înțeleagă că modernizarea trotuarului în centru este necesară; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: cunoaște stadiul renovării unor săli de clasă de la sediul vechi 
al liceului; dacă va mai fi nevoie, la o viitoare rectificare vom mai aloca bani; 
 5.consilier Curea Iliuță: este necesară modernizarea trotuarelor și amenajarea unor locuri 
de parcare în fața școlii din centru; 
 6.consilier Gheliuc Vasile: dorește să prezinte din nou, următoarea situație:  funcționează 
în centrul localității o societate, iar administratorul acesteia blochează zilnic cu navete goale 
mai multe locuri de parcare din fața sediului, astfel ca nimeni să nu poată parca; îl roagă pe 
domnul primar să discute cu reprezentantul societății;  
  Se supune la vot următorul amendament propus de domnul consilier Lungu Florin: 
 «Sunteți de acord ca sumele propuse de 260.000 lei-cheltuieli reparații trotuare în centrul 
comunei și de 150.000 lei -cheltuieli suplimentare la obiectivul de investiții modernizare 
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infrastructură rutieră să fie folosite pentru modernizarea prin betonare a unor drumuri 
comunale?  
 Voturi pentru=1 (Lungu Florin); Împotrivă=0; Abțineri=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean 
Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean 
Gavril, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță, Curea Iliuță).Amendament respins. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Nichitean 
Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță)Împotrivă=0; 
Abțineri=1 (Lungu Florin);Hotărârea nr.47. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.8015 din 27.06.2022 privind aprobarea 
prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT 
comuna Marginea, județul Suceava pentru partizile nr.5896 și nr.5892 Hașca. 
 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.viceprimar Hînțar Gavriluță: propune ca o cantitate de 20 mc lemn brad pentru cherestea 
din partida nr.5896 Hașca, din cea propusă pentru licitație, să fie acordată cu titlu gratuit 
familiei Șuhani, deoarece recent la domiciliul acesteia a avut loc un incendiu; 
 Se supune la vot amendamentul propus de domnul viceprimar Hînțar Gavriluță: «Sunteți 
de acord ca la partida nr.5896 Hașca din cantitatea propusă pentru licitație să fie acordată cu 
titlu gratuit o cantitate de 20 mc lemn brad pentru cherestea?» 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Curea 
Iliuță)Împotrivă=0; Abțineri=0;Amendament aprobat. 
 2.consilier Nichitean Dumitru: analizând propunerile din anexă a observat că interesul față 
de locuitorii comunei este primordial, deoarece se încearcă repartizarea unei cantități cât mai 
mari de lemn de foc; știe că sunt foarte multe solicitări; îi roagă pe domnul primar și pe 
domnul viceprimar, ca urmare a solicitărilor formulate de mai mulți cetățeni, să ia legătura cu 
Ocolul Silvic Marginea, deoarece sunt depuse foarte multe cereri pentru lemn și care nu au 
fost soluționate; 
 -primar Lazar Gheorghe: s-a ales soluția ca cererile pentru lemn de foc din pădurea 
statului să fie adresate direct Ocolului Silvic Marginea; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: au fost soluționate până acum foarte multe cereri, dar din 
păcate încă au mai rămas neonorate tot foarte multe; 
 3.consilier Curea Iliuță: cu aceste două partizi pot fi onorate aproximativ 100 de cereri; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Curea 
Iliuță)Împotrivă=0; Abțineri=0;Hotărârea nr.48. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.182 din 12.08.2022 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 de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
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Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Curea 
Iliuță)Împotrivă=0; Abțineri=0;Hotărârea nr.49. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.185 din 12.08.2022 privind atestarea 
apartenenței la domeniul public al UAT comuna Marginea, județul Suceava a unor suprafețe 
de teren. 
 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. 
 Discuții: 
 1.consilier Nichitean Dumitru: solicită explicații suplimentare față de cele care rezultă din 
proiectul de hotărâre; 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre izvorul de apă sărată de la Pleșa și un drum 
de acces, care aparțin comunei Marginea; în viitor va fi amenajat și un traseu turistic; 
 2.consilier Onufrei Ioan: este sigur terenul comunei Marginea? 
 -ing. Mihalescu Gavril:există două cărți funciare în care apare ca proprietar comuna 
Marginea; 
 3.consilier Vicol Marius:drumul va fi amenajat? 
 -primar Lazar Gheorghe: vom amenaja atât izvorul cât și drumul; 
 4.consilier Curea Iliuță: este foarte bine să îl întabulăm, poate vor fi și idei bune în viitor să 
punem în valoare zona; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Curea 
Iliuță)Împotrivă=0; Abțineri=0;Hotărârea nr.50. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.526 din 22.08.2022 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General 
pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare infrastructura rutieră in comuna Marginea, judetul 
Suceava” - Obiect 2 - Constructie pod Vasilovschi – Moldovan”. 
 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 de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Curea 
Iliuță)Împotrivă=0; Abțineri=0;Hotărârea nr.51. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.9945 din 09.08.2022 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici – valoare finală lucrări, pentru obiectivul de investiţii 
“Modernizare infrastructură rutieră în comuna Marginea, judetul Suceava – Obiect 1 - 
Modernizare drumuri comunale”, ca urmare a aplicarii prevederilor OG 15/2021 și a OUG 
47/2022. 
 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 Onufrei Ioan: care este diferența dintre prețuri la începutul investiției și la 
finalizarea acesteia? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre suma de 150.000 lei (1,5 %); 
 2.consilier Martinescu Mircea: la lucrare au participat mai multe firme prin asociere; ce 
sumă le va reveni? 
 -primar Lazar Gheorghe: fiind vorba despre o asociere de firme, nu putem știi suma care 
va reveni fiecăreia în parte; 
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 3.consilier Curea Iliuță: fără discuții, prețurile au crescut semnificativ; recomandă ca acest 
proiect să fie aprobat; 
 -consilier Martinescu Mircea: la recepția finală să se verifice cu atenția întreaga lucrare; 
 -primar Lazar Gheorghe: din comisie vor face parte și experți externi, specialiști în 
construcții drumuri;  
 4.consilier Lungu Florin: drumurile sunt prevăzute cu marcaje? 
 -primar Lazar Gheorghe: drumurile vor fi marcate și se vor monta și semne de circulație; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=13 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Nichitean 
Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Curea Iliuță)Împotrivă=0; 
Abțineri=1(Lungu Florin).Hotărârea nr.52. 
 Punctul nr.9: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.10.321 din 16.08.2022 privind aprobarea 
modificării tarifului pentru fracția uscată, aplicat de către SC ROTMAC ECO SRL pentru 
prestarea serviciului de salubrizare pe raza comunei Marginea și încheierea Actului adițional 
nr.2 la contractul nr. 6929/1220 din 18.05.2021 de delegare a gestiunii. 
 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 Onufrei Ioan: observă că este vorba despre o diferență mare de preț; 
 -primar Lazar Gheorghe: nu vor fi costuri suplimentare de la bugetul local; societatea este 
beneficiara diferenței de preț, deoarece recuperează materialele reciclabile; 
 2.consilier Curea Iliuță: dacă societatea este beneficiara în mod direct, aceasta nu poate 
veni în sprijinul locuitorilor prin acordarea unor facilități? 
 -primar Lazar Gheorghe: a discutat cu reprezentantul societății posibilitatea achiziționării 
pentru uzul populației a unor tomberoane pentru colectarea selectivă a fracției uscate;  
 3.consilier Nichitean Dumitru: atât timp cât la nivelul consiliului local a funcționat serviciul 
public de salubritate am avut un rol activ, acum este nevoie doar de un acord dat printr-o 
hotărâre de consiliu local; 
 -consilier Curea Iliuță: societatea ar trebui să vină în întâmpinarea cetățeanului și să-l 
determine să facă o colectare selectivă cât mai atentă și riguroasă; 
 -primar Lazar Gheorghe: este întru totul de acord cu cele spuse de domnul consilier 
Curea; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Onufrei Ioan, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea, Lungu Florin, 
Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Curea 
Iliuță)Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.53. 
 Punctul nr.10: DIVERSE 
 1.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.14049/20/5 din 09.08.2022: aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân (OUG nr.155/2001); 
 -primar Lazar Gheorghe: vom încerca să încheiem un contract cu o persoană/organizație 
care să dețină spații de adăpostire a câinilor fără stăpân; la o viitoare rectificare bugetară vor 
fi prevăzute sumele necesare; 
 2.Consiliul Județean Suceava, adresa nr.20437 din 09.08.2022: recomandare stabilire de 
înfrățiri cu localități din regiunea Cernăuți –Ucraina; 
 -nu este cazul; 
 3.Liceul Tehnologic «Vasile Gherasim» Marginea, adresa nr.2461 din 29.07.2022: solicită 
construirea unui nou corp de clădire de aproximativ 360mp pe două nivele; 
 -consilier Nichitean Dumitru: în urmă cu doi ani a fost inaugurat un nou corp de clădire; 
școlile au personalitate juridică și au în administrare spațiile așa că pot accesa în nume 
propriu diferite programe; 
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 4.Maftean Maricica, comuna Marginea, cererea nr.8928 din 19.07.2022: oferă cu titlu 
gratuit imobilul CF nr.39606 în suprafață de 38 mp, pentru înființarea unei căi de acces; 
 5.Maftean Ioan, comuna Marginea, cererea nr.8927 din 19.07.2022 : oferă cu titlu gratuit 
imobilul CF nr.39636 în suprafață de 14 mp, pentru înființarea unei căi de acces; 
 -primar Lazar Gheorghe: va iniția un proiect de hotărâre privind acceptarea donației; 
 6.Ocolul Silvic Marginea, adresa nr.11159 din 20.07.2022: informare cu privire la expirarea 
valabilității Amenajamentului Silvic la data de 31.12.2023; 
 -primar Lazar Gheorghe: la rectificare bugetară de astăzi a fost alocată suma de 10.000 lei 
pentru încheierea unui contract în acest sens cu o firmă specializată; 
 -consilier Lungu Florin: cu pădurea de la Crainovăț ce se mai aude? 
 -primar Lazar Gheorghe: urmează ca în zonă să fie întocmite măsurători gratuite de 
cadastru; nu are rost să cheltuim acum foarte mulți bani pentru un plan parcelar; este vorba 
despre o suprafață de 19,8 ha; 
 -consilier Nichitean Dumitru: pădurea Crainovăț a aparținut comunei Marginea;  
 7.Nichitean Orest Mihai, Marginea nr.602 A, cererea nr.9909 din 09.08.2022: solicită 
aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren din fața casei; 
 -primar Lazar Gheorghe: membrii comisiei de specialitate, împreună cu inspectorul cu 
urbanismul din cadrul primăriei se vor deplasa în teren; 
 8.Bodnarescu Alexandru-Gheorghiță, ș.a. –cererea nr.9004 din 20.07.2022: solicită 
amplasarea de echipamente pentru exerciții fizice de tip «calisthenics» în parcuri; 
 -primar Lazar Gheorghe: avem aprobate întocmirea unui SF pentru două spații de joacă în 
partea de Sus a satului;am identificat două suprafețe de teren pe care pot fi amenajate 
spațiile de joacă; un spațiu de joacă va fi prevăzut cu echipamente de tip «calisthenics»; 
 -primar Lazar Gheorghe:s-a intenționat construirea unor trotuare pe partea dreaptă a 
drumului Havriș, pe malul pârâului; a constatat că Apele Române au întabulat atât albia 
pârâului cât și acostamentul, astfel că nu putem investi pe un teren care nu ne aparține; o 
soluție ar fi continuarea extinderii trotuarului existent pe partea stângă, chiar dacă pe viitorul 
traseu sunt amplasați câțiva stâlpi; 
 -consilier Gheliuc Vasile: dacă albia pârâului Havriș nu ne aparține, din ce cauză facem 
noi curațenie?  
 -consilier Onufrei Ioan: pădurea Cot Volovăț a fost reconstituită ilegal comunei Volovăț; 
recomandă ca în regim de urgență, să se ceară în instanță anularea titlului de proprietate și 
radierea întabulării (dacă există), acordarea uzufructului viager pentru cei 20 ani de folosință 
fără drept precum și a cheltuililor de judecată; cu privire la drumul Havriș, pentru 
modernizarea prin betonare a acestuia a fost necesară, la timpul respectiv, preluarea 
acestuia de către Consiliul Județean Suceava. 
 Domnul consilier Curea Iliuță, 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, 
        Iliuță CUREA                                                       Adrian-Valentin ONCIUL 


