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PROCES = VERBAL

Incheiat, astazi : L1_tQqlq!]1b4LLLll- cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local
al comunei Margina, organ ad-tiv deliberativ, convocat in conformitate cu prevederile art 133 

'134,135 si 155 din O.U.G.R. nr.5712019-privind Codul Administraliv.
Convocarea membrilor Consiliului Local s-a realizat in baza Dispoziliei Primarului

comunci Margina nr.t5l emisa in data de:07.10.2022, a convocatorului anexa la dispozitra
susmentionata, care contine proiectul privind ordinea de zi propusa a se dezbate in cadrul
rcestei sedinte , precum si prin invitatiile - tip ( " In atentia cotrsilicrilor locali !") inaintate
fiecarui consilier local / convocarea membrilor Consiliului Local efectuandu-se atat scris cat si
telefonic.

Dispozitia de convocare a Consiliului Local Margina s-a inaintat prin fax / e-mail catre
Institutia Prefectrlui - Judetul Timis / Seryiciul Juridic si Controlul Lesalitatii Actelor Ad-tive,
cu adresa de inaintare.

PoDulatia din terito ul administrativ a fost instiintata asupra acestei sedinte a Consiliului
Loc.l p n afisarea publica a anuntului denumit generic j In atentis cetatenilor ! "

Procedurile de citare /convocare a consili€rilor locali si anuntul public catre cetateni au
fost indeplinite de catre secretariatul Primariei comunei Margina- responsabil: secretarul general
al unitatii ad-tiv - teritoriale. Locatia in care are Ioc sedinta Consiliului Local este Caminul
Cultural din localitatea Margrna,locatie situata in centrul de €omuna langa sediul administrativ

- local : Primaria Margina.
Sunt prezenti la lucmrile sedintei din data de:JQ--llglg!rbde-2022aq4![Jq' -
10 ( zece ) consilieri locsli, respectiv urmatorii : Ardelean Luminita - Margsreta ( PSD ),

Bolboaca Ionela-Ornela ( USR PLUS ) , Csenger Marius - Aurel ( PSD ), Inisconi Ionel - Gelu (PSD),

Isac Vatentin (PNL), Lapugean Ciprian Ioan (PRoROMANIA), Muneran Ionel- Corn€l ( PNL )'
Popescu Cosmin Simion( PNL ), Popovici Angelica ( PSD ) si Tona Virgil - Iorn ( USR PLUS ).

Lipseste motivat de la lucrarile sedintei ,d-nul Muneran Ionel - Cornel ( PNL ) , acesta

avand o problema de sanatate si anuntand din timp pe secretarul general al comunei
Margina.

Avand in vedere prezenta membrilor Consiliului Liocal Margina - se constata ca exista
qvorumul legal pentru analizarea si aprobarea materialelor inscrise pe ordinea de zi a s€ditrtei.

La venire , condica de prezenta ( evidenta / prezenta consilieri locali la lucrarile sedintei
ordinare / extraordinare ) este semnata de catre toti consilierii locali prezenti 

' 
condica fiind actul

ce sta la baza intocmirii pontajului pentru a putea ef€ctua plata indemnizaliei de sedinta catre
participantii activi.

Din partea conducerii Primariei comunei Margina, participa la lucrarile seditrtei d_nul

ing. Costa Ionel - Primarul comunei Margina si d-nul ji. Danciu - Grosan Dan - Secretarul
general Nl unitatii ad-tiv -teritoriale.

La inceputul sedintei , secretarul general pune la dispozitia membrilor Consiliului Local
Margina spre studiu si consultare procesul- verbal al seditrtei Consiliului Local Margina din

data de!2-9-SgEett!!ig-2-L?:2:- lextul fiind complet si nefiird necesare completa sau

rectificari majore ale celor consemnate - se supune aprobarii generale, validandu-se cu

unanimitate de voturi rt!g!lt\" a consilierilor locali prezenti.
Textul proccsului - verbal al sedintei susmentionate s-a afisat si la patroul de afisaj al

institutiei publice si s-a postat in Monitorul Oficial Local in vederea informarii populatiei din



teritoriul ad-tiv si pentru realizarea procedurilor legale privind tmnsparenta decizionala -
proces-verbal de afisare inree. sub nr, 1.748 din data de:30 septembri€ 2022.

Pentru bunul me$ al lucrarilor sedintei este propus sa fie ales presedintele de sedinta!
s-a inregistrat o singura propunere - asa cum s-a stabilit in cadrul sedintei de conptituire,
nemaifiind alte propuneri- propunerea imintata €st€ supusa la vot si validata cu votul unanim

".p.g!]!lc" al consilierilor prezenti - presedinte de sedinta fiind : d-nul ISAC VALENTIN ( PNL) -
persoana desemnata este invitata de catre secretrrul general al UAT comutra Margina sa

anunte ordinea de zi propusa a se dezbate in cadrul sedintei - aceasta fiind urmatoarea:
1.) Analizare / aprobare preluare in domeniul privat rl UAT Comutra Margina s imobilului
DisDensar Uman din localitatea Margina . iudetul Timis.
2.) Analizare/ aprobare modificare / completare obiective Strateeie locala Margina 2021-2027.
3.) Analizare / aDrobare deDunere Droiect sistem monitorizare si siguranta a sDatiului public in
sistem video a strazilor din localitatrile Margina. Breszova si Sintesti.
4.) DIVERSE.

Fata de cele propuse - ordinel de zi se supune la vot si se valideaza unanim
catre consilierii locali Drezenti.

Din acest moment - presedintele de sedinta
de:13 octombrie 2022 -invitand pe cei prezenti Ia

Dupa analizarea materialelor, proiectelor de
initiatori documente elaborate in conformilate cu
registraturs Primariei comunei Margina, respectiv:

1.- Proiectul de hotarare / reieratul justificativ cu nr. de inregistrare 1.780 /07.102022+
anexele acestuie - initiator proiect: ing. Costa Ionel - Primarul comunei Margina-prio care se

solicita aprobarea preluarii unei cladiri:Dispensarul Uman din loc.Margina - in domeniul plivat
al U.A.T. Comuna Margina.

Exista avize favoralrile care s-a emis de catre toate Comisiile d€ specialitate din cxdrul
C.L.Margina.

2.- Referatul comp, de specialitate inregistrat sub . 1.152 1 03,10.2022 - initiator proiect :
jr. Grozescu Marioara, promotor locsl la Primaria Margina material prin carc se solicita
aprobarea rcactualizarii Strategiei dc dezvoltare locala a comunei Margina pentru porioada:
2021- 2021.

Exista avize favorabile emise de catre Comisiile de specialitate din cadrul C.L.Margina.
3.- Referatul comp. de specialitrte inregistrat sub nr.1.153 /03.10.2022 + anere - initiator

proiecti jr, Grozescu Marioara , pronotor local la Primaria Margina - matedal prin care se

solicits aprobareA proiectului privind realizarea unui sistem de management local in comuna

Margina, judetul Timis.
In caalrul punctului / punctetor inscris(e) ca proiecte pe ordinea de zi , dupa ce acesta/

acestea materiale s-au prezentat public; explicatii pe marginea tuturor aspectelor ridicrte de

catre consilierii locali - a dat d-nul ing. Costa Ionel - Primarul comunei MarginA si d-nul Popescu

Cosmin- Simion, in calitate deYicepdmar al U.A.T. Comuna Margina.
Prezentarea tuturor materialelor itraintate catre U.A.T. Comuna Margina si catre Consiliul

Local Msrgina p n aalrese/ cere s-a realizat punctual de catre secretarul general al unitatii
ad-tiv - teritoriale.

declara deschise lucradle sedintei din data
dezbateri.
hofarare si a releratelor inaintate de catre

prevederile legale , in materie - inr€gistrate la

Proiectele supuse analizarii s-au dezbatut si s-au supus Ia vot,apoi
tuturor consiliedlor locali in functie, prezenti la sedinta.

Nq!a: Matcrialele care fac obiectul proiectelor locale / referatelor sau

dezbaterii publice s-au afisat la nivel local si postat onlire' in tcrmenrl
m€diatizrrii si informarii populatiei din teritoriul ad-tiv.

Ca urmare a anatizarii materialelor inaintate in cadrul Comisiilor de specialitate locale,
astfel rczultanal avizele lavorabile necesare promovarii acestor proiecte/ relerate - peltru

s-au validat cu votul:

materialelor supuse
legal - in vederea



dezbatere si aprobare in
hotarari de Consiliu Local

plenul sedintei convocate - astfel putandu-se adopta urmatoarele

ta de: IJ octombrie 20??
domen vat al UAT Comu

de vot deschis/ ridicare de
ri r'imDotriYa" i nici abtiDere

- HOTARAREA nr. 2 din data de : 13 octombrie 2022 -

edintei i

Explicatiile / lanuri
comunei Margina de cat

vot : 10

33 din

ti Ia

si raspunsurile la interpelarile inaintate catre conducerea Pri ariei
membrii Consiliuhi Local Margina legate de punctele prezentate in

a Dentru Derioada: 2021 -
his / ridicare de mana i rezultat

dsta dc: 01.09.2022 la contractul de prestari - servicii nr. 513 /
M Holding S.R.L. - prin care s-au stabilit noile tarife pentru

vederea depozitarii si compostarii in cadrul depon€ului de la

cadrul ordinii dc zi a te ru fost sustinute dc catrc primarul si viceprimarul U,AT.
Comunei Margina, precum si de catre perconalul de specialitate, prin materialele fundamentate
in acest sens.

Toate materialele sdsmentiorate s-au analizat si aprobat, rezolutia - in corformitate cu
prevederile legale in matelie - fiind inserata pe verso-ul cererii / adresei / solicitarii si semnata
atat de membrii C.L,MargiDa, cat si de presedintele de seditrta.

In
Margina

cadrul punctului r.4 al ordinii de zi: DIyEBoE- Secretarul general al UAT Comuna
membrilor C.L.Marsina urmatoarele matedale:a prezentat in

1.- Referatul compa entului de specialitater Asistenta Sociala / d-na Faur Mihaela ,
asistent social la Primaria
12,10.2022 - prin care se
lunar scolar astfel : de la
fundamentata este imbuna

Margina material inregistrat la Primaria Margina sub nr.1.791 /
solicita aprobarea noului cuantum al abonamentului de transport
nivelul actual | 120 lei / luna / elev - la : 50 lei / luna /elev. Motivatia

Yor fi decontate integral
tirea lrecventei la cursuri si prevenirea abandonului scolar. Sumele
catre unitatea de invatamant in baza prevederilor legale, in materie.

Dupa analizarea rerii mcmbrii C.L,Margina au votat unanim "Dentru" pentru
urmatoarea rezolutie:t' Se aDroba cele solicitate
12.10.2022".

Se vor face publice aprobate prin afisare si postare publica online.

refera

2.- Actul aditional
10.03,2021 - prestator : s.

Ghizela.
Dupa prezentarea si

.4din
Polaris

preluerca deseurilor re ln

analizarea materiAlului susmentionat membrii C,L.Marsina au votat
unanim " p94lEg: urmatoa rezolutie:" Se aproba incheierea sctului aditional nr, 4 / 01.09.2022 -
se avtz eaza semrarea marul comunei Ma

Cele hotarate se vor comunica prestatorului de servicii de salubritare delegat zonal.



Nemaifiind alte
administratie publica

D-nul ing Costa - Primarul comunei Margina face o scufia informare Iunara
privind : proiectul Platf de servicii publice digitale / xsfaltarea DC Margina intern(2etane)
/ proiectul mare de reab re si modernizare drumuri comunale / Droieat cadastru general -
iocepe cu loc. Zoranil cl

4

eme de dezbatut - se trece in continuare la discutii pe teme de

rile in ca.e functioneaza Postul de Politie si Dispensarul Uman din
Iitate pe fond[ri europene / programul de intewentii la dezapezire
bilit la nivelul UAT Comuna Margina / programul de functionare al
de Primaria Margina in csz de criza pana de curent pe localitati /

Astfel , in inch€iere
etc ) au fost analizate iar
fiecare solicitare in parte
locali prezenti si de catre

Raspunsurile oficial

loc.Margina necesita r€a
sezon rece 2022 - 2023
generatoarelor achizitiona
stadiul aprovizionarii cr I n de foc a unitatiilor de invxtamatrt din Comuna Marsina / actualul
nivel de salarizare din I administratiei publice locale si despre stndiul lucranlor la capela
dio loc, Sintesti ( aloc.re su e pentru finalizarea lucrarilor).

s-a constatat ca toate materialele inaintate( cereri / proiecte / relerate ,
upa dezbaterea acestora in plen , rezolutia/ raspunsul s-a inserNt pe

; aceasta fiind semnata pentru conformitate de catre toti consilierii
Dresedintele care a condus lucrarile sedintei.

cu prevederilor Legii n

catre solicitanti se vor comunica in termenul legal - in conformitate
554 | 2004 - privind contenciosul administrativ - prin int€rmediul

secretariatului Primariei unei Margina ! responsabil: secretariatul unitatii ad-tiv teriloriale
Nemaifiind alte p bleme dc dezbatut . Drcsedintcle sedintei declara inchise lucrarile

sedintei din data de : - multumind celor prezenti pentru parficipare.
NOTA : Toate ma prezentate, dezbatute si analizate in cadrul acestei sedinte sunt

specisl al sedintei, alaturi de prezentul proces-veabal.numerotate si cuprinse in
Toate hotararile e in cadrul acestei sedinte si prezentul proces-verbrl se vor face

publice catre populatia di teritoriul ad-tiv, prin alisare-aceasta sarcina revenindu-i secretarului
proces-verbal de afisare va fi inregistrat in registrul de intrare -
se va anexa la dosarul special al sedintei ).

unitatii ad-tiv teritoriale
iesire al unitatii , pi€ss

In conlormitate cu prevederile Legii nr. 544 / 2001 si ale Legii nr. 52 / 2003 , modificata si
completata ult€rior, si ale O.U.G.R nr.5712019 Drivind Codul Administrativ.

Drept pentru care intocmit prezentul proces-verbal.

PRESED
Consilier Local -
D-nul Isac Valentin
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Jr. Danciu - G


