
1 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 27 OCTOMBRIE 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.339 din 20.10.2022. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare. 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că la ședința sunt prezenți 15 
consilieri, dintr-un total de 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsesc domnii: Grigorean 
Marcel și Derevlean Gavril; roagă colegii să propună un președinte de ședință. 
 Îl învită pe domnul viceprimar Hînțar Gavriluță, președintele ales pe luna octombrie 2022, să 
conducă lucrările ședinței. 
 Domnul Hînțar Gavriluță 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 
29.09.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată din 
data de 06.10.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.548 din 20.10.2022 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. 13577 din 20.10.2022 privind aprobarea modificării tarifului 
pentru fracția umedă, aplicat de către SC ROTMAC ECO SRL pentru prestarea serviciul de 
salubrizare pe raza comunei Marginea si încheierea Actului adițional nr.3 la contractul nr. 6929/1220 
din18.05.2021 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră a 
comunei Marginea, județul Suceava. 

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

Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu 
Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță); Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Ordine de zi aprobată. 
 Punctul nr.1: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data 
de 29.09.2022. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță propune aprobarea procesului-verbal fără a mai fi lecturat. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, 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 06.10.2022. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță propune aprobarea procesului-verbal fără a mai fi lecturat. 
 Se supune la vot procesul-verbal. 
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 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, 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.13.548 din 20.10.2022 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. 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Martinescu Mircea, Lungu 
Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță); Împotrivă=0; 
Abțineri=0.Hotărârea nr.64. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 13.577 din 20.10.2022 privind aprobarea 
modificării tarifului pentru fracția umedă, aplicat de către SC ROTMAC ECO SRL pentru prestarea 
serviciul de salubrizare pe raza comunei Marginea si încheierea Actului adițional nr.3 la contractul nr. 
6929/1220 din18.05.2021 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare 
menajeră a comunei 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 Curea Iliuță: cei care colectează selectiv deșeurile cum sunt motivați de către firmă? 
 -primar Lazar Gheorghe: în momentul de față nicio persoană nu este avantajată, chiar dacă 
colectează selectiv deșeurile; 
 -consilier Curea Iliuță: să fie informați locuitorii de către firmă despre obligativitatea colectării 
selective; știe un caz în care deșeurile colectate selectiv au fost încărcate în aceeași mașină peste  
cele neselectate; în această situație nu este o muncă în zadar a celor care respectă criteriile de 
selecționare? intenționează să propună un amendament la proiectul de hotărâre prin care suma 
solicitată să fie la jumătate din valoare; 
 2.consilier Lungu Florin: nu este de acord cu acest proiect, deoarece este a treia oară când firma 
vine cu propunerea de majorare a tarifelor; 
 3.consilier Vicol Marius: de asemenea, nu este de acord cu proiectul de hotărâre; din informațiile 
pe care le deține, această societate solicită doar de la Consiliul local Marginea majorarea sumelor; 
 4.consilier Onufrei Ioan: știe că suntem asociați în AJAC Suceava;și în Consiliul Local Sucevița a 
fost aprobat un astfel de proiect, deci nu suntem singurii din zonă; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: în situația prezentată de domnul consilier Curea Iliuță a fost doar vina 
șoferului; 
 5.consilier Hrițcan Iliana: din ceea ce cunoaște, în timpul săptămânii sunt zile diferite de colectare 
a reciclabilelor; cererea firmei i se pare îndreptățită și o consideră fundamentată; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: șoferii nu respectă în totalitate programul și traseele stabilite; 
 -consilier Vicol Marius: știe că orice societate, până a încheia un contract, trebuie să analizeze 
toate variantele privind costurile și cheltuielile;comuna Marginea plătește cel mai mare preț din zonă; 
 -consilier Curea Iliuță: suntem trimiși de cetățeni în consiliul local pentru a le reprezenta interesele; 
societatea are obligația de a instrui locuitorii cu privire la modalitatea de colectare și să le pună la 
dispoziție saci menajeri, tomberoane pentru fiecare sortiment separat; 
 6.consilier Nichitean Dumitru: înțelegem că ne vine foarte greu atât ca primărie, consiliu local dar și 
ca cetățeni;nu firma scumpește tariful; locul de depozitare de la Moara are costuri suplimentare și 
este singurul loc de din județ în care se pot depozita deșeurile; 
 7.consilier Gheliuc Vasile: creșterea tarifelor a venit direct de la asocierea de firme care 
gestionează singurul loc de depozitare din județ;  
 8.consilier Boicu Danuț: toate sunt bune și frumoase până la bani; este a treia oară când 
societatea cere majorarea tarifelor;la formarea bugetului pe anul 2023 va trebui să avem alocate 
sume mai mari pentru salubrizare;este de acord cu solicitarea domnului Curea Iliuță ca astăzi să 
votăm jumătate din suma solicitată; trebuie să urmărim intersul cetățeanului de rând; 
 -consilier Curea Iliuță: a precizat că probabil firma are dreptate, dar în același timp aceasta mai 
face și niste greseli; 
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 Se suspendă lucrările ședinței pentru a se analiza în cadrul Biroului financiar-contabil, fonduri 
europene și achiziții publice dacă este posibil ca suma solicitată să fie înjumătățită. 
 Se reiau lucrările ședinței. 
 -secretar Onciul Adrian: prețul propus spre aprobare este rezultatul unei fișe de calcul întocmite de 
către prestator; noi nu putem să-i oferim o sumă mai mică decât cea rezultată în urma calculului 
fundamentat obținut; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre prezentat de inițiator. 
 Voturi pentru=6 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Gheliuc Vasile, 
Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana); Împotrivă=0; Abțineri=9 (Curea Iliuță, Grigorean Constantin, 
Hanțari Gheorghiță, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hînțar 
Gavriluță).Proiect respins. 
 -consilier Boicu Danuț: poate ar fi bine ca reprezentantul societății să fie invitat la o ședință viitoare 
a consiliului local; 
 5.DIVERSE: 
 -primar Lazar Gheorghe: prezintă următoarea situație a încasărilor de la Sala de sport Marginea: în 
anul 2019 suma de 6.800 lei, în anul 2020 suma de 1250 lei, în anul 2021 suma de 7100 lei, iar în 
anul 2022 până la data ședinței suma de 8000 lei;costurile de întreține în anul 2021 au fost de 
aproximativ 12.000 lei, dar în anul 2022 acestea vor fi mai mari, deoarece doar cel puțin prețul gazului 
folosit pentru încălzire s-a dublat;  
 -primar Lazar Gheorghe: în data de 8 noiembrie 2022 începând cu orele 12.30 vor avea loc 
manifestările prilejuite de organizarea Zilei comunei Marginea;costurile totale sunt de 45.000 lei cu 
TVA inclus; 
 -consilier Gheliuc Vasile: există vreo prevedere cu privire la scutirea contribuabililor pentru 
penalizările calculate la taxe și impozite? 
 -consilier Lungu Florin: investiția la trotuarul din fața școlii nu se justifică; nu am câștigat decât vreo 
30 cm din partea carosabilă; 
 -viceprimarr Hînțar Gavriluță: am câștigat cel puțin 40-50 de locuri de parcare; 
 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, 
       Hînțar Gavriluță                                                       Adrian-Valentin ONCIUL 
 

 
 
 
 

 


