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PRocES = YE-R

Incheiat, astazi:22 Decembrie 2021- cu sedintei extraordinare a Consiliului
t in conformitate cu prevederile artLocal al comunei Margina, organ ad-tiv deliberativ, con

133,134,135 si 155 din O.U.G.R nr.57l2019- privind odul Administrativ.

Coovocarea membrilor Consiliului Local s-a t in baza Dispozitiei Primarului
rie 2021 , ^ convocatorului anexa la

nea de zi propllsa a se dezbate in

cadrul acestei sedinte , precum si prin invitatiile - tip ( " atenu !") inaintate
scris cst si

fiecarui consilier local / convocarea membrilor Consiliu i Local efectuandu-se at.t

comunei Mergina nr. ?7 emisa in deta de:20 decem

dispozitia susmentionsta, care contine proiectul privind,
ilierilo

telefonic-
Dispozitia de convocare

Institutia Prefectului - Judetul
cu adresa de inaintare

r Consiliului Local
Timis / Serviciul Juridic s

Costa Ionel - Primarul comunei fYlargila si

unitatii .d-tiv - teritoriale.

na s-a inaintat prin lax / e-mail catre

Controlul Legalitatii Actelor Ad-tive,

tata asupra acestei sedirtc a Consiliului

'r In atentia cetatenilor ! ".
li si anuntul public catr€ cetateni au

Margina- responssbil: secretarul general
edin; Consiliului Local esie Caminul

de comuna langa sediul administrativ

decembrie 2021, ora: 13.00. - 1l
n Luminita - Margareta ( PSD )'

Aurel (?SD), Inisconi Ionel - Gelu (PSD),

A ), Lupulescu caius-Mircea (PNL),
( PNL ), Popovici Angelica ( PSD ) si

Populatia din teritoriul administrativ a fost instii

Local prin afisarea publica a anuntului denumit generic

Procedurilc d€ citare /cbnvocare a consilierilor lr

fost indeplinite dc catre aecretarietul Primariei comunei

al unitatii ad-tiv - teritoriale. Locatia in care are loc

Cultural alin localitatea Margina , Iocatie situata in centr

- local : Primaria Margina.

Isac Valentin( PNL), Lapugear Ciprian-Ioan(PRO ROI

Muneran Ionel - CoI nel ( PNL ), Popescu Cosmin - Sim

Tona Virgil - Ioan ( USR PLUS ).
Av-and in vedere prezenta membrilor Consiliul

qvorumul legal pentru xnalizarea si aprobarea materi- 
La vinire , condica dc prezenta ( evidenta / pr

Local Margina - se constata ca exista

r inscrise pe ordinea de zi a sedint€i.
ta consilieri locali la lucnrile sedintei

ordinare / extraordinare ) este semnata de catre toti con locali prezetrti, condica fiind actul

ce sta la baza intocmirii pontaiului pentru a putea ua plata indemnizatiei de sedinta catre

oarticipantiiactivi.
Ditr parlea conducerii Primariei cornunei Ma , participa la

- Grosan
Iucmrile sedintei d-nul

Dan - Secretarul general
rng.
al

dl. jr.

La inceDutul sediDtei , secretsrul general pune

nr.2.872 din data de:0q decsqrbrie ?021.
Pentru bunul mers al lucrarilor sedinlei

s-a inregistrat o singura propunere - tsa cum s-a

alispozitia membrilor Consiliului Local

sedintei Consiliului Local Margina din
necesare completari sau rectificari

nerale, valialandu-se cu unanimitate de

te s-a afisat si la panoul de afisaj al

-tiv - Droces-verbal de afisare inleg, sub

sa fie ales presedintele
sedintei de

de sedinta;
constituire,bilit in cadrul



nemaifiild alte propuneri- propunerea inaintata este su

"pentru" al consilierilor prezenti - presedinte de sedinta
( USR PLUS ) - persoatra desemnata este inyitata de
Margina sa anunte ordinea de zi propusa a se
urmatoarea :

la vot si validata cu votul utranim
nd : d:!Q4rsidbqs!sl9!@

secretarul general al UAT comuna
te in cadrul sedintei - sceasta fiind

se supune la t si se valideaza unanim "Dentru" de

t.)
2.) DIWRSE.

Fata de ccl€ propuse, ordinea dc zi
catr€consilierii locali prezenti.

Din acest moment - Dresedintele de sedinta d deschise lucrarile sedintei din dara
de:22 decembrie 2021 inviland pe cei prezenti la dezba

Dupa analizarea materialelor, proiectelor de
initiatori - documente elaborate in conformitate cu
registratura Primariei comunei Margina, respectiv:

a5tfel rezulland avizele favorabile ncccsare

local la nivelul U,A.T, Comuna Ma

rL

erile

2.921 / 20-12.2021+ anexe - initiatori
- prin care se solicita aprobarea

si a referatelor inaintate de catre
legale , in materie - inregistrate la

1.- Proiectul de hotararc cu nr. de inregistra
proiect : Primar comuna si coltsbil Primaria Ma
rectificarii bugetului local al U.A.T. Comuna Margina

Exista avize favorabile care s-a emis de catre to
C.L.Margina.

In cadrul punctului / punctelor inscris(e) ca proiec

Local Margina prin adrese/ cereri s-a realizat punctual
ad-tiv - teritori^le.

anul ad-tir 2021.
te Comisiile de specialitate din cadrul

acestea materiale s-au prezentat publiq explicatii pe m
catre consilierii locali - a drt d-nul ine. Costa Ionel - Pri
Cosmin - Simion. in calitate deviceDrimar al U.A.T. Com

Prczcntarea tuturor materialelor inaintate catre U T. Comunn Margina
de catre secrctarul

Proiectele supuse analizarii s-au dezbatut si s-au
tuturor consilierilor locali in functie, prezenti

Nota: Materialele care fac obiectul Droiectelor Io / referatclor sau
dezbaterii publice s-au afisat la nivel local si postat
mcdiatizarii si informarii populatiei din teritoriul ad-tiv.

Ca urmare a analizarii materialelor inaintate in

n-line, in termenul

) pe ordinea
rgrnea tuluror

Margina.

pus la vot, apoi s-au
Ia sedinta.

de zi, dupa ce acesta/
aspectelor ridicate de

Margina si dl. Popescu

si catre Consiliul
g€neral al unitatii

validat cu votul:

materialelor supuse
legal - in vederea

rul Comisiilor de specialitate locale ,
acestor proiecte/ ref€rate - pentru

dezbatere si aprobar€ in plenul sedintei convocate -
hotamri de Consiliu Local :

- HOTARARDA nr. 27 din

Solicitantilor li se va comunica raspunsul i
secretariatului unitatii.

putandu-se adopta urmatoarele

tiunii

tre primarul si viceprimarul U.A.T.
alitate,prin materialele fundamentate

e inaintate catre conducerea Primariei
rgina l€ate de punctele prezentate in

tru atrul ad-tiv 2021
consilieri locali Drezen
rezultat vot: 1l voturi "Dentru" i 0

Explicaliile / Iamuririlc si raspunsurile la interpela
comunei Margina de catre membrii Consilit ui Locsl
cadrul ordinii de zi aprobate au fost sustinut€ de
Comunei Margina, precum si de catre personalul de sp

Toate materielele susmentionate s-au analizat si proba! rezolulia - in conformitate cu
prevederile legale in materie - fiind inserata pe verso-u cererii / adresei / solicitarii si semnata
atat de membrii C.L.Margina, cat si de presedintele de

termenul legal prin intermediul

In cadrul punctului nr. 2 intitulat generic:"D
Margina anunta ca nu exista depuse, inregistrate mate

E', secrelarul gener.l al comutrei



Intrucat ordinea de zi a fost
presedintelui de sedinta sa aprobe

publica.
Nu s-r inscris Pentru Prezentare

epuizata , secretarul
desfasurarea de dis

comunei Margina Propune
pe teme de administratie

ral al
ii libere

nici un consilier lo al.
face

urmatoarele asp;cte publice privind:obligativitatea angaj lui

cstre stat pentru angajatii sai.

Astfel, in incheiere, s-a constatat ca toate ma

In final, Primarul comunei Margina multumeste co

aalministrativa alin acest an si le ureaza sa aiba Sarbatori

sedintei alin data de : 22 aleccmbrie 2021- multumind celor

Ng!\ : Totte materialele prezentate, dezbatute.si

numcroA;;; cuprinse in alos,rul special al sedintei 
' 
alatu

Toate hotararile emise in cadrul acestei sedinte si

publice catre populalia din teritoriul ad-liv' prin afisare-

;nitalii ad{iv - leriloriale ( proces-\erbal de 
'tisare 

va

D-nul ing Costa lonel - Pdmarul comunei Ma

iesire al unitatii, pi€sa care se va an€xa la dosarul special

ln conformitate cu prevederile Legii nr' 544/2001

completata ulterior, precum si ale O U'G'R nr' 57 / 2019 -

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proccs_ve

PRESEDINTE DE SEDINTA:

Consilier Local -
D-soara Bolbodca IoIcla - Ornela

o scurtt informsre Punctand
de a plati contributiile legale

inaintate( cereri / proiecte / referate ,

etc)au fost analizate iar dupa dezbaterea acestora ln , rezolutia,/ raspunsul s-a inserat pe

fiecare solicitare in parte; aceasta fiind semnata pentru conformitat€ de catre toti consilierii

locali Drezenti si de catre presedintele care a condus lucr scdintei.

RasDunsurile oficiale catre solicitanti se vor tomun a in termenul legal - in conformitate

cu pre\ed;rilor Legii nr' 554 / 2004 - privind conlen ul administrativ - prin intermediul

sccretariatului Prima;iei comunei Margina. rcsponsabil: riatulunitatii ad-tiv teritoriale.
silierilor locali pertru buna activitate
ricite si un An Nou fericit.

Nemaifiind alte probleme de dezbatut ' presedin sedintei declarx inchise Iucrarile
prezenti pentru parficipare.

alizate in cadrul acestei sedinte sunt

de prezentul Proces-verbal.
prezentul Proces - verbal

sta sarcina revenindu_i
inregistrat in registrul

al sedintei ).
i ale Legii nr.52 / 2003. modificats
rivind Codul Administrativ.

se vor face
secretarului

de intrare -

Jr. Danciu -


