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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 29 decembrie 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.404 din 22.12.2022. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 Ședința este transmisă în direct pe o rețea de socializare; asistă domnul Bodnărescu Lazăr, 
locuitor al comunei; 
 Domnul consilier Magopăț Gheorghe, decanul de vârstă, precizează că la ședința sunt prezenți 16 
consilieri, dintr-un total de 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipseste domnul Vicol 
Marius. 
 Îl învită pe domnul consilier Gheliuc Vasile, președintele ales pe luna decembrie 2022, să conducă 
lucrările ședinței. 
 Domnul Gheliuc Vasile 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 
29.11.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 2.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară de îndată din 
data de 13.12.2022. 
 Prezintă: secretarul general al comunei. 
 3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.240 din 12.12.2022 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice faza DALI  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
”Modernizare drumuri de interes local și Pod Șoarec din Comuna Marginea, județul Suceava”. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi 
turism. 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.536 din 19.12.2022 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
”Amenajare trotuare în zona Havriș 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.16.633 din 21.12.2022 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.15.828 din 05.12.2022 privind aprobarea organizării reţelei 
şcolare de învăţământ preuniversitar de stat în UAT comuna Marginea, județul Suceava în anul şcolar 
2023-2024. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport. 
 7.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 16.516 din 19.12.2022 privind aprobarea Nomenclatorului 
stradal al UAT comuna Marginea, județul Suceava. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină. 
  8.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. Nr.15.162 din 17.11.2022 privind stabilirea impozitului / 
taxei pe clădiri pentru anul 2023. 

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

9.Diverse. 
 Se supune la vot ordinea de zi. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea,  Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc 
Vasile); 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 decembrie 2022. 

Nu este cazul. 
 Punctul nr.1: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară din data 
de 29.11.2022. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță propune ca procesul-verbal să nu mai fie citit, deoarece se 
regăsește la mapă. 

Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea,  Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc 
Vasile); Împotrivă=0; Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa şedinţa 
extraordinară de îndată din data de 13.12.2022. 
 Domnul viceprimar Hînțar Gavriluță propune ca procesul-verbal să nu mai fie citit, deoarece se 
regăsește la mapă. 

Se supune la vot procesul-verbal. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea,  Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc 
Vasile); Împotrivă=0; Abțineri=0; Proces-verbal aprobat. 
 Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.240 din 12.12.2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza DALI  și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii ”Modernizare drumuri de interes local și Pod Șoarec 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.Lungu Florin: care este suprafața totală a drumurilor propuse pentru modernizare? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre 6 tronsoane de drum și podul de pe Șoarecu; 
încercăm să obținem o finanțare prin Programul «Anghel Saligny»; 
 2.consilier Curea Iliuță: în cazul în care nu vom obține finanțare, primul obiectiv care va fi realizat 
cu fonduri proprii va fi betonarea drumului Floaca? 
 -primar Lazar Gheorghe: da, așa vom proceda; 
 3.consilier Boicu Danuț: dacă nu vom obține finanțare, prețurile pe care le aprobăm astăzi vor mai 
fi modificate? 
 -primar Lazar Gheorhe: prețurile vor putea fi modificate doar cu rata inflației, deoarece durata de 
executare a lucrărilor este de 31 luni; 
 4.consilier Onufrei Ioan:are impresia că aceste lucrări vor fi executate doar din fonduri proprii; 
 Se supune la vot proiectul. 
 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea,  Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc 
Vasile); Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.81. 

Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.536 din 19.12.2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii ”Amenajare trotuare în zona Havriș din comuna Marginea, județul Suceava”. 
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 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 Martinescu Vasile: care va fi lățimea trotuarului? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre o lățime medie de 1,5 m;vor fi și subtraversări, se va 
construi un zid de sprijin în zona podului; 
 2.consilier Sfîrnaciuc Dorel: au fost discuții cu privire la construirea unui trotuar și în Satul Nou; 
care este situația? 
 -primar Lazar Gheorghe: construirea de trotuare a fost împărțită în două tronsoane; Zona Havriș 
este prioritară din cauza liceului și avem nevoie de mai multe avize; a fost prima vizată; 
 3.consilier Derevlean Gavril: se va abține la votarea acestui proiect, deoarece este nemulțumit de 
soluția tehnică aleasă; 
 4.consilier Onufrei Ioan: este admirabilă intenția domnului primar de a propune spre aprobare 
studii de fezabilitate; dar în anul 2023 vom avea suficiente fonduri? 
 -primar Lazar Gheoghe: toate studiile de fezabilitate aprobate până acum au avut și aplicabilitate; 
la începutul anului 2023 vom semna și contractele aprobate prin Agenția de Mediu; 
 5.consilier Nichitean Dumitru: înțelege nevoia de a se construi trotuare; chiar dacă cel de pe Havriș 
nu va fi cu o lățime constantă, este un lucru util și va fi folosit de către elevi și bătrâni;va susține astfel 
de proiecte; 
 6.consilier Boicu Danuț: a fost unul dintre consilierii care a criticat construirea de trotuare printre 
stâlpii de curent; a propus ca cel de pe Havriș să fie construit pe dreapta a drumului, pe malul 
pârâului; va vota proiectul doar pentru a preîntâmpina accidentele; trebuie să facem lucrări ample, 
chiar dacă acestea vor dura mai mulți ani; 
 7.consilier Lungu Florin: dacă drumul aparține Consiliului Județean Suceava, atunci să facă acesta 
trotuarele, prin fonduri europene; 
 8.consilier Curea Iliuță: este o lucrare care trebuie făcută pentru bunul mers al comunei; 
 9.consilier Gheliuc Vasile: s-a bucurat foarte tare că se vor construi trotuare; să nu uităm de 
necesitatea construirii unor stații de autobuz acoperite; 
 Se supune la vot proiectul 

Voturi pentru=14 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Martinescu Mircea,  
Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc Vasile); Împotrivă=0; Abțineri=0. 
Împotrivă=0; Abțineri=2 (Derevlean Gavril și Lungu Florin).Hotărârea nr.82. 

Punctul nr.5: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.16.633 din 21.12.2022 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=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea,  Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc 
Vasile); Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.83. 

Punctul nr.6: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.828 din 05.12.2022 privind aprobarea 
organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat în UAT comuna Marginea, județul 
Suceava în anul şcolar 2023-2024. 
 Avizul comisiei: Hrițcan Iliana: Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-
culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport avizează favorabil și 
propune consiliului să voteze proiectul în forma prezentată de inițiator. 
 Se supune la vot proiectul 

Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea,  Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc 
Vasile); Împotrivă=0; Abțineri=0.Hotărârea nr.84. 
 Punctul nr.7: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr 16.516 din 19.12.2022 privind aprobarea 
Nomenclatorului stradal al UAT comuna Marginea, județul Suceava. 
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 Avizul comisiei: Grigorean Marcel: Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi 
de disciplină aprobă proiectul și recomanda votrea lui. 
 Se supune la vot proiectul 

Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Onufrei Ioan, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, 
Martinescu Mircea,  Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc 
Vasile); Împotrivă=0; Abțineri=0. Hotărârea nr.85. 
 Punctul nr.8: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.15.162 din 17.11.2022 privind stabilirea 
impozitului / taxei pe clădiri pentru anul 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 Onufrei Ioan: care sunt diferențele de impozit? 

 -primar Lazar Gheorghe: nu este nicio diferență; Codul fiscal acum prevede un minim și un maxim, 
care trebuie aprobat de consiliul local; noi am menținut aceleași valori; 

2.consilier Curea Iliuță: putem propune chiar valoarea minimă; 
3.viceprimar Hînțar Gavriluță: am aprobat în anii trecuți valoarea de 0,8%; 

 4.consilier Nichitean Dumitru: ne-am propus să realizăm foarte multe la nivelul comunei, dar fără 
bani nu vom reuși; dacă vom modofica cota nu vom mai avea fonduri suficiente; 
 Se supune la vot următorul amendament propus de domnul consilier Curea Iliuță:«Sunteți de acord 
cu stabilirea cotei de impozitare pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice și a 
persoanelor juridice care să fie în cuantum de 0,6 % și nu de 0,8% asupra valorii clădirii ?»  

Voturi pentru=3 (Curea Iliuță, Onufrei Ioan, Hrițcan Iliana); Împotrivă=0; Abțineri=13 (Sfîrnaciuc 
Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean 
Marcel, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea,  Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, 
Hînțar Gavriluță, Gheliuc Vasile).Amendament respins. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean 
Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Derevlean Gavril, Martinescu Mircea,  
Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Gheliuc Vasile);Împotrivă=0; 
Abțineri=1 (Onufrei Ioan).Hotărârea nr.86. 

DIVERSE: 
 1.consilier Magopăț Gheorghe: ședințele sunt parțial transparente; sunt transmite pe internet; 
consilierii primesc toate propunerile, dar privitorii nu știu ce conțin aceste propuneri; 

-primar Lazar Gheorghe: hotărârile sunt afișate de site-ul primăriei; vor fi afișate și proiectele; 
  -primar Lazar Gheorghe: adresa nr.3641 din 29.11.2022 a UAT comuna Horodnic de Sus: solicită 

acordul cu privire la extinderea rețelelor de apă și canal pe terenul care aparține UAT comuna 
Marginea și se învecinează cu terenul comunei Horodnic de Sus; 

  R: Consiliul local este de acord cu solicitarea; 
 2.Biroul pentru Protecția Animalelor Suceava: adresa nr.265.642 din 09.12.2022: comunicare 
proces-verbal de contravenție seria PSVY nr.085219/dec 2022; 
 R:suntem obligați să procedăm la încheierea unor protocoale de colaborare cu alte UAT învecinate 
pentru gestionarea animalelor fără stăpân; 
 3.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.18667/10/2 din 13.12.2022: verificare legalitate 
HCL nr.38-45/2022: nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 4.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.18668/10/2 din 13.12.2022: verificare legalitate 
HCL nr.46-53/2022: nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ; 
 5.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.20425/10/7 din 29.11.2022: solicitare asigurare 
burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 
 R: la proiectul de Buget pentru anul 2023 vor fi alocate sumele necesare; 
 -primar Lazar Gheorghe: a fost semnat contractul de finanțare pentru întocmirea PUG, care 
cuprinde și înființarea a doua stații de încărcare a mașinilor electrice;atât liceul cât și cele două școli 
generale au intrat pe lista de modernizare prin PNNR; 

6.consilier Gheliuc Vasile: care este stagiul lucrărilor din interiorul căminului? 
 -primar Lazar Gheorghe:lucrările din exterior pe care noi le-am cofinanțat au fost finalizate; pentru 
lucrările din interior nu se pot da detalii în afară de existența unui litigiu între contractor și 
subcontractor, litigiu care se află pe rolul instanței de judecată; 
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7.consilier Boicu Danuț: vom mai înființa locuri de joacă? 
 -primar Lazar Gheorghe: am identificat un astfel de spațiu situat lângă fântâna din zona Petriuc și 
vom mai identifica unul; 
 8.Bodnărescu Lazar, locuitor al comunei care asista la sedința: este plecat de mulți ani din 
localitate și a vrut să fie prezent la o ședință de consiliu local, deoarece le urmărește doar pe internet; 
 -primar Lazar Gheorghe: în ziua de 31 decembrie 2022, începând cu ora 14.00, pe platoul de la  
Sala de Sport a comunei va avea loc un spectacol cu prezentarea de datini, obiceiuri și tradiții de Anul 
Nou; le urează consilierilor prezenți și tuturor locuitorilor «La multi ani 2023!». 
 Domnul consilier Gheliuc Vasile, președintele de ședință, le urează colegilor multă sănătate, un An 
Nou 2023 cât mai bun, arată că toate punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate și declară închisă 
ședința ordinară. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
     Vasile GHELIUC                                                    Adrian-Valentin ONCIUL 

 
 
 

 


