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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi, 31 IANUARIE 2023, 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.7 din 25.01.2023. 
 Domnul primar Gheorghe Lazar le mulțumește consilierilor pentru prezență. 
 La ședință asistă domnul Prelipcean Daniel, 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 16 consilieri, dintr-un total de 17 convocați, iar ședința este legal constituită; lipsește 
domnul Onufrei Ioan; roagă colegii să propună un președinte de ședință; 
 Punctul nr.1: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1094 din 17.01.2023 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 pentru luna 
ianuarie 2023 pe domnul consilier Derevlean Gavril; nemaifiind alte propuneri, 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, Gheliuc Vasile,  
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță); Împotrivă=0; Abțineri=1(Derevlean Gavril).Hotărârea nr.1. 
 Domnul consilier Derevlean Gavril le mulțumește colegilor și dă cuvântul domnului primar 
Lazar Gheorghe pentru a prezenta următoarea ordine de zi: 
 1.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1094 din 17.01.2023 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 
29.12.2022. 

Prezintă: secretarul general al comunei. 
3.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1333 din 19.01.2023 privind aprobarea prețului de 

referință pentru masa lemnoasă din afara fondului forestier național, proprietate publică a 
UAT comuna Marginea, județul Suceava pentru partida nr.9237, nr. SUMAL: 
2300008700020, volum brut de 124,30 mc. 

Inițiator:Gheorghe Lazar -primarul comunei. 
 Aviz comisie: Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţia mediului 
şi turism. 
 4.Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1097 din 17.01.2023 privind aprobarea Bugetului 
local al comunei Marginea pe anul 2023 și a Contului de execuție al Bugetului local pentru 
anul 2022. 

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. 
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 Voturi pentru=16 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile,  
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță, Derevlean Gavril); Împotrivă=0; Abțineri=0.Ordinea 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 31 ianuarie 2023. 
 -domnul consilier Gheliuc Vasile precizează că nu va participa la dezbaterea și nici la 
votarea punctului nr.4 al ordinii de zi. 
 Punctul nr.2: Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară 
din data de 29.12.2022. 
 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, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile,  
Martinescu Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar 
Gavriluță, Derevlean Gavril); Împotrivă=0; Abțineri=0.Proces-verbal aprobat. 

Punctul nr.3: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1333 din 19.01.2023 privind aprobarea 
prețului de referință pentru masa lemnoasă din afara fondului forestier național, proprietate 
publică a UAT comuna Marginea, județul Suceava pentru partida nr.9237, nr. SUMAL: 
2300008700020, volum brut de 124,30 mc. 
 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: 
 1.consilier Sfîrnaciuc Dorel: a observat că în proiectul de hotărâre este propusă suma de 
9012 lei pe mc; nu este o sumă prea mare? 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: este vorba despre o eroare de redactare, deoarece suma 
este pentru întreaga cantitate așa după cum este menționat și în referatul de aprobare al 
proiectului de hotărâre; 
 2.consilier Gheliuc Vasile: ce reprezintă această parcelă și în ce zonă este situată?copacii 
sunt deja marcați; dacă în consiliul local se va respinge proiectul cine va suporta 
contravaloarea marcării acestora? 
 -primar Lazar Gheorghe: este vorba despre vegetație forestieră care nu este pădure 
comunală și aflată în zona Satul Nou;  
 -consilier Gheliuc Vasile: crede că este normal ca mai întâi să fie întocmit un proiect de 
hotărâre și după aprobarea acestuia să fie marcați arborii; după ce vor fi tăiați arborii va veni 
altă firmă care să scoată rădăcinile? 
 -primar Lazar Gheorghe: au existat solicitări din partea locuitorilor din zonă; anul trecut, ca 
urmare a vântului puternic, au fost doborâte peste 10 fire de arbori, care sunt de esență 
moale în special salcie și răchită și prezintă un real pericol; facem curat în zonă; în primăvară 
vom planta puieți de salcâm; exploatarea masei lemnoase va include ca sarcină scoaterea 
tuturor rădăcinilor și aducerea terenului la starea de plantare; 
 La ședință participă domnul consilier Onufrei Ioan, care solicită să fie învoit, deoarece are 
o gravă problemă cu privire la locuință (a avut loc un incendiu). 
 Consiliul local îi aprobă cererea, iar domnul președinte îi comunică acest fapt. 
 3.consilier Boicu Danuț: propunerea este binevenită, fiind vorba despre răchițile care au 
fost plantate în anii 1960 pentru a proteja zona, care era inundabilă; majoritatea acestora 
sunt batrâne și putrede; în locul lor vom planta alți arbori; 
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 -primar Lazar Gheorghe: lumea să stea liniștită; în primăvară, în «Luna pădurii», vom 
planta salcâmi în locul răchiților; terenul nu se poate vinde decât cu aprobarea consiliului 
local; 
 4.consilier Lungu Florin: crede că prin inițierea acestui proiect se încearcă favorizarea unei 
anumite firme; 
 -primar Lazar Gheorghe: domnul consilier nu are dreptate, deoarece solicitarea noastră a 
fost publică, iar orice societate doritoare poate să aplice; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: au fost multe solicitări ale locuitorilor din zonă pentru a se tăia 
copacii; 
 5.consilier Curea Iliuță: sunt multe discuții care nu-și iau rostul; parcă ar fi început 
campania electorală; 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu corectura efectuată la articolul nr.1, respectiv cu 
valoarea de 9012 lei pentru întreaga cantitate și nu pe metrul cub. 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Gheliuc Vasile,  
Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Derevlean Gavril); Împotrivă=0; Abțineri=1(Lungu Florin).Hotărârea nr.2. 
 Punctul nr.4: Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.1097 din 17.01.2023 privind aprobarea 
Bugetului local al comunei Marginea pe anul 2023 și a Contului de execuție al Bugetului local 
pentru 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: de la întocmirea și înaintarea proiectului de hotărâre pentru 
ședință ne-au fost comunicate sumele defalcate din TVA pentru cheltuieli materiale la 
învățământ, în valoare de 1.465.000 lei, sumă care va fi trecută atât la partea de venituri cât 
și la cea de cheltuieli, urmând să fie completată anexa la bugetul pe anul 2023, pentru a nu fi 
necesară efectuarea unei rectificări printr-o altă hotărâre; 
 Consiliul local este de acord cu completarea. 
 1.consilier Sfîrnaciuc Dorel: la întocmirea de studii de fezabilitate nu vede că va fi întocmit 
vreun studiu pentru modernizare diferențe de drumuri în Satul Nou și în Lutărie; 
 -primar Lazar Gheorghe: vor fi întocmite doar atâtea studii cu încadrarea în buget, pentru 
a le finaliza;dacă vom fi avansați cu lucrările, din luna iulie vom putea demara altele; până nu 
se betonează drumurile: Manole, Floaca și strada Primăverii nu vom moderniza altele;a 
propus întocmirea unui Studiu de fezabilitate privind reabilitarea și eficientizarea energetică a 
sediului primăriei, deoarece avem aprobat proiectul urmând a se semna contractul de 
finanțare prin PNNR; dorește să facă o completare, apreciind ca fiind opurtună întocmirea 
unui studiu de fezabilitate cu privire și la extinderea sediului primăriei; costurile legate de 
extindere vor fi de la bugetul local și crede că nu vor depăși 1.000.000 lei,  lucrările urmând a 
fi realizate în același timp; 
 -consilier Sfîrnaciuc Dorel: nu vede alocată nicio sumă cu privire la gestionarea câinilor 
comunitari; 
 -primar Lazar Gheorghe: suntem în discuții avansate cu mai multe primării din zonă, 
pentru a realiza în comun un adăpost pentru câini; încă nu știm care va costul pe care o să-l 
suportăm, dar se vor găsi fondurile necesare. 
 2.consilier Martinescu Mircea: sunt două drumuri, unul propus pentru modernizare prin 
betonare -DC Manole care costă 860.000 lei și unul spre înființare prin balastare -DC 
Manole-Schit și care costă 1.000.000 lei; de ce este așa o diferență de preț? 
 -primar Lazar Gheorghe: drumul pentru moderizare prin betonare este deja licitat, iar cel 
propus pentru înființare încă nu a ajuns la această fază; mai există și diferența între lungimile 
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acestora; DC Manole are o lungime de 640 m, iar DC Manole–Schit o lungime de aproximativ 
1145 m și trebuie făcut de la zero: decapat, balastat, tasat etc; 
 3.consilier Vicol Marius: a înțeles că a fost aprobat proiectul de reabilitare a primăriei; 
consideră ca este necesară și extinderea primăriei; 
 -consilier Sfîrnaciuc Dorel: suma de 700.000 lei de la capitolul întreținere drumuri și 
reparații este foarte mare; majoritatea drumurilor din comună sunt betonate; 
 -primar Lazar Gheorghe: cu toate că s-au betonat foarte multe drumuri, mai sunt și 
drumuri balastate, suma necesară pentru întreținerea lor fiind de 100.000 lei; la deszăpezire 
nu putem știi cât va costa, depinde de iarna care va fi; vom cumpăra stâlpi pentru a monta 
plăcuțele cu denumirea de străzi; vom cumpăra numerele de case; avem drumuri întabulate 
recent și care trebuie întreținute; vom moderniza trotuarul din fața liceului până la SC Tarsin; 
avem în plan și construirea celui de-al doilea sens giratoriu; 
 4.consilier Lungu Florin: care este siguranța că tot ceea este înscris în buget va fi dus la 
îndeplinire? are un amendament pe care îl va propune consiliului local; suma alocată la 
bunuri și servicii este foarte mare; 
 -primar Lazar Gheorghe: suma de 662.000 lei propusă nu se referă la achiziționarea de 
pixuri; avem de achitat mentenanțe anuale la anumite programe informatice pe care utilizăm; 
cheltuieli la sala de sport, combustibil pentru centrală, programul gratuit de internet în 
comună Wifi4You al cărui abonamemt trebuie să-l achităm până la expirarea celor 5 ani de 
contract; combustibilul pentru autovehiculele instituției; 
 5.consilier Boicu Danuț: dezbatem cel mai important proiect de hotărâre al anului 2023; 
trebuie să lămurim cetățenii de modul în care sunt cheltuiți banii din taxe și impozite; a văzut 
la învestițiii achiziționarea unei mașini de pompieri; altă investiție în zona Sala Sport; 
construirea de trotuare;toate acestea sunt acum finanțate, dar să nu uităm că au fost 
aprobate de consiliul local în cursul anului 2022; 
 -primar Lazar Gheorghe: trebuie să stabilim acum dacă vom cumpăra o mașină nouă de 
pompieri sau una uzată; 
 6.consilier Vicol Marius: a discutat cu mai mulți colegi și consideră că este necesar să 
achiziționăm și un autobuz cu o capacitate de 35-40 de locuri pentru transportul elevilor; de 
asemenea, consideră ca mașina de pompieri să fie nouă, aflată în garanție; 
 -primar Lazar Gheorghe: vom demara procedurile pentru achiziționarea unui autobuz nou 
în leasing pentru transportul elevilor, deoarece transportul ne costă foarte mult; cu privire la 
achiziționarea unei mașini noi de pompieri, va trebui să ne orientăm spre o marcă 
consacrată, chiar dacă va fi mai scumpă; 
 -viceprimar Hînțar Gavriluță: o mașină nouă de pompieri marca MAN sau Mercedes va 
costa peste 200.000 de euro; să analizăm bine costurile și pentru ce este aceasta necesară; 
cu diferența de bani putem construi remiza de pompieri; 
 7.consilier Martinescu Mircea: suntem o comună bogată și nu trebuie să cumpărăm o 
mașină de pompieri veche; 
 8.consilier Grigorean Marcel: este de acord cu achiziționarea unei mașini noi; 
 Domnul președinte Derevlean Gavril supune la vot următorul amendament: «Sunteți de 
acord cu achiziționarea unei mașini noi de pompieri?» 
 Voturi pentru=15 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, 
Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Martinescu 
Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, 
Derevlean Gavril)); Împotrivă=0; Abțineri=0; 1 consilier local nu participă la vot (Gheliuc 
Vasile); Amendament aprobat. 
 Domnul președinte Derevlean Gavril supune la vot următorul amendament:«Sunteți de 
acord cu întocmirea unui Studiu de fezabilitate privind și extinderea sediului Primăriei?» 
 Voturi pentru=9 (Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, Grigorean 
Marcel, Boicu Danuț, Vicol Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril); 
Împotrivă=0; Abțineri=6 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Magopăț Gheorghe, Martinescu 
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Mircea, Lungu Florin, Nichitean Vasile-Dorel); 1 consilier local nu participă la vot (Gheliuc 
Vasile); Amendament aprobat. 
 9.consilier Hrițcan Iliana: observă că prin amendamentul propus de domnul consilier 
Lungu Florin se intenționează ca de la capitolul cultură să fie retrase cele mai multe fonduri; 
 Se supune la vot următorul amendament propus de domnul consilier Lungu Florin: 
«Sunteți de acord cu retragerea următoarelor sume de la secțiunea funcționare și dezvoltare, 
astfel:400.000 lei -Centrul civic, 260.000 lei -Bunuri și servicii primărie, 400.000 -Întreținere 
drumuri, 400.000 lei -drum pietruit Manole-Schit, 200.000 lei -pavaj Havriș, 65.000 lei -
întreținere spații verzi, 50.000 lei -evenimente culturale, 65.000 lei -Sală de sport, iar suma 
rezultată de 1.840.000 lei să fie utilizată astfel: 50.000 lei -avans autobuz transport elevi, 
400.000 lei -diferență achiziționare mașină nouă de pompieri (MAN/Mercedes) și 1.390.000 
lei modernizare prin betonare/asfaltare DC Floaca și Lutărie?» 
 Voturi pentru=3 (Sfîrnaciuc Dorel, Nichitean Dumitru, Lungu Florin);Împotrivă=0; 
Abțineri=12 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari Gheorghiță, 
Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol Marius, 
Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril); 1 consilier local nu participă la vot (Gheliuc 
Vasile); Amendament respins. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Voturi pentru=12 (Magopăț Gheorghe, Curea Iliuță, Grigorean Constantin, Hanțari 
Gheorghiță, Grigorean Marcel, Boicu Danuț, Martinescu Mircea, Nichitean Vasile-Dorel, Vicol 
Marius, Hrițcan Iliana, Hînțar Gavriluță, Derevlean Gavril);Împotrivă=0; Abțineri=3 (Sfîrnaciuc 
Dorel, Nichitean Dumitru, Lungu Florin); 1 consilier local nu participă la vot (Gheliuc Vasile); 
Hotărârea nr.3. 
 Punctul nr.5: DIVERSE 
 1.Prelipcean Daniel, Marginea nr.843, cererea nr.1726/30.01.2023: solicită aprobarea 
organizării evenimentului «Târgul producătorilor și meșteșugarilor din Țara de Sus», în 
perioada 06-07.05.2023 pe o suprafață de teren ce aparține primăriei, în zona Str. Speranței; 
 -consilier Martinescu Mircea: este de acord cu solicitarea și recomandă chiar acordarea 
unui ajutor financiar din partea primăriei; 
 -primar Lazar Gheorghe: se va întocmi un proiect de hotărâre cu privire la stabilirea 
modalității de punere la dispoziție a terenului; 
 -consilier Vicol Marius: este de acord cu solicitarea și propune,  de asemenea acordarea 
unui ajutor financiar; 
 -consilier Boicu Danuț: susține cererea; 
 -domnul Prelipcean Daniel, prezent la ședință: în cadrul Asociației «Țara de Sus» se 
dorește promovarea producătorilor locali din tot județul; în timpul târgului vor funcționa 
ateliere de creații interactive; vor fi invitate televiziuni; vor fi invitați primarii din zonă; va fi 
lansată o platformă one line; 
 -primar Lazar Gheorghe: dorește ca organizatorii să nu dea o turnură politică acestui 
eveniment; 
 -domnul Prelipcean Daniel: în niciun caz nu se dorește ca evenimentul să aibă conotații 
politice, chiar dacă vor participa și oameni politici; nu va fi afișată sigla niciunui partid; 
 2.ASS ACADEMICA LA Marginea, prin Lungu Adrian, cererea nr.1797 din 31.01.2023: 
solicită acordul în vederea utilizării infrastructurii sportive a comunei: Sala de sport, baza 
sportivă și terenuri de sport; 
 -primar Lazar Gheorghe: va fi inițiat un proiect de hotărâre în acest sens; 
 3.GAL Sucevița-Putna, adresa nr.1746: comunicare model de hotărâre anexă la Ghidul 
solicitantului, obținere finanțare, valoare maximă a proiectului de 28.282,21 euro; 
 -primar Lazar Gheorghe: va fi întocmit un proiect de hotărâre; 
 4.SC DELGAZGRID GRID SRL, cererea nr.1717 din 30.01.2023, aprobarea ocupării unei 
suprafețe totale de 3000 m2 –teren ocupat temporar și suprafața de 2752 teren ocupat 
definitiv pentru extindere rețele electrice PTA 3 Marginea; 
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 -primar Lazar Gheorghe: va fi întocmit un proiect de hotărâre; 
 5.Gheliuc Vasile, comuna Marginea nr.718, jud. Suceava, consilier local PRO România, 
cererea înregistrată cu nr.798/12.01.2023: solicită precizări în legătură cu inițiativa primăriei 
de a marca arborii din zona Prund-Punte Moldovan, deoarece consiliul local nu a fost 
informat în acest sens; 

-în ședința de astăzi, 31.01.2023, a fost adoptată hotărârea nr.2 a Consiliului local 
Marginea privind aprobarea prețului de referință pentru masa lemnoasă din afara fondului 
forestier național, proprietate publică a UAT comuna Marginea, județul Suceava pentru 
partida nr.9237, nr. SUMAL: 2300008700020, volum brut de 124,30 mc; 
 6.Gheliuc Vasile, comuna Marginea nr.718, jud. Suceava, consilier local PRO România,  
cererea înregistrată cu nr.860/12.01.2023: solicită, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, comunicarea unor înscrisuri 
cu privire la modul în care a fost realizat obiectivul de investiții extindere rețea electrică și 
montarea unui post de tranformare în zona Toloacă-Clit; 
 -primar Lazar Gheorghe: a fost comunicat răspuns petentului, fiind anexate și o parte din 
actele solicitate; 
 7.Gheliuc Vasile, comuna Marginea nr.718, jud. Suceava, consilier local PRO România,  
cererea înregistrată cu nr.1858/31.01.2023: nu este mulțumit de răspunsul comunicat la 
cererea nr.860/12.01.2023, deoarece consideră că aceasta trebuia mai întâi prezentată 
consiliului local și solicită în completare mai multe înscrisuri; 
 -primar Lazar Gheorghe: în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să 
răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile, astfel că 
cererea nu a putut fi prezentată mai întâi consiliului local, deoarece s-ar fi depășit termenul 
legal; se va comunica răspunsul, în completare, la această nouă solicitare cu atașarea 
înscrisurilor; 
 8.AN «Apele Române» -SGA Suceava, adresa nr.354/13.01.2023: solicitare aprobare 
exploatare agregate minerale la 1,3 km aval de pod zona Bacală; 
 -primar Lazar Gheorghe: vor fi respectate prevederile legale cu privire la exploatarea 
agregatelor minerale; 
 9.Instituția Prefectului –Județul Suceava, adresa nr.965/10/7 din 19.01.2023: 
obligativitatea aleșilor locali de a prezenta rapoartele prevăzute de lege în primul trimestru al 
anului 2023; 
 -consilier Vicol Marius: cum am ajuns ca Parohia Marginea să fie proprietara rețelei de 
curent, iar cei care doresc să se branșeze trebuie să obțină acceptul acesteia? 
 -primar Lazar Gheorghe: este o lucrare care a început în anul 2018; au fost trei zone în 
care s-au extins rețelele electrice, iar aceasta a rămas nefinalizată mai mult timp; ne-am 
adresat cu o cerere Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a permis branșarea; vom 
propune o repoziționare cadastro-topografică, astfel încât stâlpii să nu mai fie pe terenul 
parohiei; 
 -consilier Gheliuc Vasile: a fost o proiectare în anul 2018, iar apoi Parohia Marginea a 
obținut în instanță reconstituirea dreptului de proprietate în conformitate cu legile fondului 
funciar, iar noi am realizat o lucrare pe un teren care nu ne mai aparținea; 
 -primar Lazar Gheorghe: lucrarea a fost realizată cu respectarea proiectului; 
 Domnul consilier Derevlean Gavril, președintele de ședință, arată că toate punctele de pe 
ordinea de zi au fost epuizate și declară închisă ședința ordinară. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul-proces verbal. 
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