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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 29 SEPTEMBRIE 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.285 din 20.09.2022. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 La ședință participă domnul Sfîrnaciuc Ilie, locuitor al comunei. 
 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: Onufrei Ioan și Nichitean Vasile-Dorel; roagă colegii să propună un președinte de 
ședință; 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.853 din 19.09.2022  privind alegerea 
președintelui de ședință. 
 Avizul comisiei: domnul 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. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță îl propune ca președinte de ședință pe domnul 
consilier Grigorean Marcel;nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță); Împotrivă=0; 
Abțineri=1(Grigorean Marcel).Hotărârea nr.54. 
 Domnul consilier Grigorean Marcel le mulțumește colegilor și dă cuvântul domnului primar 
Lazar Gheorghe. 
 Domnul primar precizează că dorește să suplimenteze ordinea de zi cu următoarele 
proiecte de hotărâre: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.296 din 27.09.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului cu titlul ”Reabilitare termică Școala Gimnazială nr. 2 Marginea, Corp A din 
Comuna Marginea, județul Suceava”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și 
valoarea maximă eligibilă a proiectului. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 

Avize comisii:  
1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 

 2.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 2.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.299 din 27.09.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului cu titlul ”Reabilitare termică Școala Gimnazială nr. 3 Marginea din Comuna 
Marginea, județul Suceava”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea 
maximă eligibilă a proiectului. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 

Avize comisii:  
1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 

 2.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.322 din 27.09.2022 privind aprobarea prețurilor 
de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna 
Marginea, județul Suceava pentru partida nr.5900 Ursoaia. 
 Inițiator:Gavriluță Hînțar, viceprimarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
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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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Marcel); Împotrivă=0; Abțineri=0.Suplimentarea ordinii de zi aprobată. 
 Domnul primar prezintă următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.853 din 19.09.2022 privind alegerea președintelui 
de ședință. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 

Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de 
24.08.2022. 

Prezintă: secretarul general al comunei. 
  3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.876 din 19.09.2022 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.11.801 din 16.09.2022 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului local al comunei Marginea în Consiliile de administraţie precum și 
în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației în unităţile din învăţământul 
preuniversitar din UAT comuna Marginea, judeţul Suceava pentru anul şcolar 2022-2023. 

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. 
 5.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.576 din 13.09.2022 privind aprobarea înființării 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructură, în vederea implementării 
proiectului ”Dezvoltarea unei rețele  de distribuție a gazelor naturale in comunele  Marginea 
și Horodnic de Sus din județul Suceava” în cadrul Programului National de Investitii ”Anghel 
Saligny”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
Avize comisii:  
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.11.933 din 20.09.2022 privind acceptarea ofertei de 
donație a imobilelor situate în comuna Marginea, județul Suceava identificate cadastral cu 
nr.39606, CF 39606  –proprietar MAFTEAN Maricica și nr.39636, CF 39636 –proprietar 
MAFTEAN Ioan.  

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

 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.296 din 27.09.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului cu titlul ”Reabilitare termică Școala Gimnazială nr. 2 Marginea, Corp A din 
Comuna Marginea, județul Suceava”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și 
valoarea maximă eligibilă a proiectului. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 

Avize comisii:  
1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 

 2.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.299 din 27.09.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului cu titlul ”Reabilitare termică Școala Gimnazială nr. 3 Marginea din Comuna 
Marginea, județul Suceava”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea 
maximă eligibilă a proiectului. 
 Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 

Avize comisii:  
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1.Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
 2.Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi turism. 
 9.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.322 din 27.09.2022 privind aprobarea prețurilor 
de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT comuna 
Marginea, județul Suceava pentru partida nr.5900 Ursoaia. 
 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, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Marcel); Împotrivă=0; Abțineri=0.Ordine de zi aprobată. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară 
din data de 24.08.2022. 
 Domnul consilier Sfîrnaciuc Dorel 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, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Marcel); Împotrivă=0; Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 

  Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.876 din 19.09.2022 privind 
rectificarea Bugetului local al comunei Marginea pe anul 2022. 
 Avizul comisiei: Curea Iliuță- 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: au apărut niște modificări față de proiect, astfel: ne-a fost alocată  
suma de 110.000 lei pentru plata recenzorilor care au efectuat recensământul populației și al 
locuinței, sumă care va fi trecută atât la venituri cât și la cheltuieli; propune ca suma de 
20.000 lei de la capitolul apă și canal să fie repartizată la capitolul situații de urgență, iar 
suma de 40.000 lei tot de la capitolul apă și canal să fie repartizată la capitolul cultură. 
 Se supune la vot propunerea domnului primar. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Marcel); Împotrivă=0; Abțineri=0.Propunere aprobată. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Marcel); Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.55. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.801 din 16.09.2022 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Marginea în Consiliile de 
administraţie precum și în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației în 
unităţile din învăţământul preuniversitar din UAT comuna Marginea, judeţul Suceava pentru 
anul şcolar 2022-2023. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Avizul comisiei: Hrițcan Iliana: Comisia pentru invățământ, sănătate și familie, activități 
social-culturale, culte muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport avizează 
favorabil și propune consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
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 Discuții: 
 1.consilier Hrițcan Iliana: solicită ca domnii consilieri să facă propuneri; a înțeles că unii 
colegi nu mai doresc să facă parte din consiliile de administrație; 
 2.consilier Sfîrnaciuc Dorel: la Liceul Tehnologic Marginea îi propune pe domnii consilieri 
Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril și Martinescu Mircea; 
 3.consilier Derevlean Gavril: la Școala Gimnazială nr.2 îi propune pe domnii consilieri 
Boicu Danuț și Grigorean Marcel; la Școala Gimnazială nr.3 îi propune pe domnii consilieri 
Curea Iliuță și Grigorean Constantin;  
 Viceprimar Hînțar Gavriluță: la Grădinița cu program prelungit îl propune pe domnul 
consilier Sfîrnaciuc Dorel și pe doamna consilier Hrițcan Iliana; 
 Primar Lazar Gheorghe: solicită propuneri pentru membrii în  Comisiile pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii educației. 
 Consilier Hrițcan Iliana: la Liceul Tehnologic Marginea-domnul consilier Martinescu Mircea; 
la Școala Gimnazială nr.2: domnul consilier Grigorean Marcel; la Școala Gimnazială nr.3: 
domnul consilier Hanțari Gheorghiță;la Grădinița cu program prelungit:domnul consilier 
Sfîrnaciuc Dorel. 
 Fiind finalizate propunerile, consiliul local stabilește ca modalitate de votare «votul 
deschis». 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Marcel); Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.56. 
 Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.576 din 13.09.2022 privind aprobarea 
înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructură, în vederea 
implementării proiectului ”Dezvoltarea unei rețele  de distribuție a gazelor naturale in 
comunele  Marginea și Horodnic de Sus din județul Suceava” în cadrul Programului National 
de Investitii ”Anghel Saligny”. 

Avize comisii:  
 -consilier Gheliuc Vasile: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de 
disciplină avizează favorabil și propune consiliului să voteze proiectul în forma prezentată 
de inițiator. 
 -consilier Curea Iliuță: 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: una din condițiile impuse prin Programul ”Anghel Saligny” este 
înființarea unei asociații intercomunitare; 
 1.consilier Martinescu Mircea: din ce cauză sediul asociației va fi în comuna Horodnic de 
Sus? 
 -primar Lazar Gheorghe: la Primăria Marginea nu dispunem de spațiul necesar 
desfășurării activității asociației; 
 2.consilier Curea Iliuță: este vorba acum doar de forma juridică și de organizare a 
asociației? 
 -primar Lazar Gheorghe: da, acum ne referim doar la înființarea acesteia; 
 3.consilier Hrițcan Iliana: aprobăm înființarea unei asociații, cu regulament propriu, cu 
statut și membrii;  
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Marcel); Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.57. 
 Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.11.933 din 20.09.2022 privind 
acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în comuna Marginea, județul Suceava 



5 
 

identificate cadastral cu nr.39606, CF 39606  –proprietar MAFTEAN Maricica și nr.39636, CF 
39636 –proprietar MAFTEAN Ioan.  
 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 Martinescu Mircea: solicită explicații suplimentare din partea domnului primar; 
 -primar Gheorghe Lazar: terenurile sunt situate pe strada Stadionului; există o cale de 
acces la strada principală, care la un capăt are o lățime de 7 m, iar la celalalt  de doar 4 
m;pentru eliberarea documentațiilor de urbanism în vederea construirii, calea de acces 
trebuie să aibă o lățime de minim 7 m; 
 2.consilier Curea Iliuță: este o idee bună; trebuie să ne gândim și la concetățenii noștri 
care vor să construiască și nu pot; nu toată lumea locuiește la șosea; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Marcel); Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.58. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.296 din 27.09.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului cu titlul ”Reabilitare termică Școala Gimnazială nr. 2 Marginea, Corp A 
din Comuna Marginea, județul Suceava”, în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului. 

Avize comisii:  
 -consilier Gheliuc Vasile: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de 
disciplină avizează favorabil și propune consiliului să voteze proiectul în forma prezentată 
de inițiator. 
 -consilier Curea Iliuță: 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=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Marcel); Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.59. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.12.299 din 27.09.2022 privind aprobarea 
depunerii proiectului cu titlul ”Reabilitare termică Școala Gimnazială nr. 3 Marginea din 
Comuna Marginea, județul Suceava”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și 
valoarea maximă eligibilă a proiectului. 

Avize comisii:  
 -consilier Gheliuc Vasile: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de 
disciplină avizează favorabil și propune consiliului să voteze proiectul în forma prezentată 
de inițiator. 
 -consilier Curea Iliuță: 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=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Marcel); Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.60. 

Punctul nr.9: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.13.322 din 27.09.2022 privind aprobarea 
prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a UAT 
comuna Marginea, județul Suceava pentru partida nr.5900 Ursoaia. 
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 Avizul comisiei: Curea Iliuță: 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=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Grigorean 
Marcel); Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.61. 
 Punctul nr.10: DIVERSE: 

1.Vlad Apetrei, coordonator proiect Programul ”Bucurie în mișcare”, cererea 
nr.12351/27.09.2022: solicită aprobarea organizării unui eveniment de promovare a sportului 
în mediul rural ”Caravana Rurală Bucurie în Mișcare” pe terenul de sport de la Școala 
Gimnazială Nr.2 Marginea în ziua de 06.10.2022, între orele 11-17, cu participarea elevilor 
de la toate școlile din comună; 

R:Consiliul local aprobă. 
2.Boicu Ilie, comuna Marginea nr.2355, cererea nr.12.292 din 27.09.2022: solicită 

aprobarea organizării la Sala de sport a comunei a unei expoziții columbofile de către 
Asociația Județeană de Porumbei Voiajori în perioada 16-19.12.2022. 

R: Consiliul local aprobă. 
1.consilier Vicol Marius: consideră că este bine ca taxa de închiriere a sălii de sport să fie 

eliminată; 
-primar Lazar Gheorghe: nu crede că această solicitare este foarte bună; o soluție ar fi 

poate diminuarea acesteia; 
2.consilier Gheliuc Vasile: sunt echipe formate din jucători din alte localități care închiriază 

terenul de sport după ora 18.00;i se pare normal ca acestea să achite taxa; 
3.consilier Hrițcan Iliana: elevii nu au plătit niciodată taxe; 
-consilier Gheliuc Vasile: să fie prezentată consiliului local situația încasărilor; 
-primar Lazar Gheorghe: va prezenta situația încasărilor la prima ședință; 
-consilier Hrițcan Iliana: desfășoară activități sportive de trei ori pe săptămână la sala de 

sport de la Horodnic de Sus fără a achita vreo taxă;cu privire la transportul elevilor: mai 
primim microbuzele școlare? 

-primar Lazar Gheorghe: nu am primit niciun răspuns la adresa noastră; 
 Domnul consilier Grigorean Marcel, 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. 
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