
f t'r!ra\
1,. !,...\
('.- -r9,ri ]C"ll:&',,,"c 7

\' I L 
' 
\l-;/'/

ROMANIA
JUDETU! II MIS
U.A.T.COMUNA MARGINA
C ONSI LIUL LOCAL

PROCES: VERBAL

Incheiat, astazi:2 0 Decembrie 2022- cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Margina, organ ad-tiv deliberativ, convocat in conformitate cu prevede le art.
133 , 134 , 135 si 155 din O.U.G.R, nr, 5 7 / 2019 - privind Codul Administrativ.

Convocarea membrilor Consiliului Local s-a realizat in baza Dispozitiei Primarului
comunei Margina nr, 7 6 emisa in d^ta de| ILLM, a convocatorului anexa Ia dispozitia
susmentionata, care continc proiectul privind ordinea de zi propusa a se dezbate in cadrul
acestei sedinte , precum si prin invitatiile - tip ( " In atentia consilierilor locali !,') inaintate
fiecarui consilier local / convocarea membrilor Consiliului LocAl efectuandu-se atat scris cat si
telefonic.

Dispozitia de convocarc a Consiliului Local Margina s-a inaintat prin lax/ e-mail catre
Institutia Prefectului - Judetul Timis si ulterior cu adresa de inaintare pentru dosarul ad-tiv al
lucrarilor sedintei publice-pentru efectuarea controlului de legalitate.

Populatia din tq toriul administrativ a fost instiintata asupra acestei sedinte a Consiliului
Local prin afisarea publica a anuntului denumit generic j In atentia cetatenilor !...

Procedurile de citare /convocare a consilierilor locali si anuntul public catre c€tateni au
fost indeplinite de catle secretariatul Primariei comunei Mrgina- responsabil: secretarul general
al unitatii ad-tiv - teritoriale. Locatia in care are loc sedinta Consiliului Local est€ Caminul
Cultural din localitated Margina,locatie situata in centrul de comuna langa sediul administrativ

local : Primaria Margina.
Sunt prezenti I?i lucrarile sedintei din data de:.2L!999!qbdg-202a!I4illq!. -
9 ( noua ) consilieri locali , respectiv urmatorii : Ardelean Luminita - Margareta ( PSD ),

Inisconi Ionel - Gelu (PSD), Isac Valentin ( PNl),Lapugean Ciprian-Ioan ( PRO ROMANIA ),
Muneran Ionel - CornF,l ( PNL ), Popescu Cosmin - Sirnion( PNL ), Popovici Angelica ( PSD ) si
Tona Virgil - Ioan ( US$. PLUS ).

Consilieri locali Csenger Marius - Aurel ( PSD ) si Bolboaca Ionela - Ornela ( USR PLUS )
nu sunt prezenti la llcrarile sedintei publice convocate deoarece nu sunt in localitat€ fiind
plecati pentru rezolv8riea problemelor in interes de serviciu - aceasta situatie fiind comunicata
secretarului general dF catre acestia - de ac€ea , persoanele in cauza se considera ca lipsesc
motivat

Avand in vedeie prezenta membrilor Consiliului Local Margina - se constata ca exista
qvorumul legal pentru analizarea si 

^probarea 
materialelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei.

La venire , conqica d€ prezenta ( evidenta / prezenta consilieri locali la lucrarile sedintei
ordinare / extraordinare )este semnata de catr€ toti consilierii locali prezenti, condica fiind actul
ce sta la baza intocmirii pontajului pentru a putea efectua plat, indemnizaliei de sedinta catre
participantii activi.



Din partea conducerii Primariei comunei Margina, participa la lucrarile sedintei d-nul
ing, Costa lonel - Primarul comunei Margina si d,nul jr. Danciu - Grosan Dan - Secretarul
general al unitatii ad-tiv - teritoriale.

La inceputul sedintei j secretarul general pune la dispozitia membrilor Consiliului Local
Margina spre studiu si consultarc procesul- verbal al sedintei Consiliului Local Margina din
data de: 07 Decembrie 2022 - textul fiind complet si nefiind necesare complelari sau r€ctificari
majore sl€ celor consemnate se supune aprobarii generale, validandu-se cu unanimitate de
voturi "pentru " a consilierilor locali prezenti.

Textul procesuhi - verbsl al sedintei susmentionate s-a afisat si la panoul de alisaj al
institutiei publice si s-a postat online in Monitorul Oficial Local in vederea informarii populatiei
din teritoriul ad-tiv si pentru realizarea procedurilor legale privind transparenta decizionala -
proces'vcrbal de afis.re inreq. sub nr. 2.218 din data de: 08 decembrie 2022.

Pentru bunul mers 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 constituire,
nemaifiind alte propuneri - propunerea inaintata este supusa la vot si validata cu votul unanim
"pgqtq" al consilierilor prezenti- pres€dinte de sedinta fiind :d-nul Popescu Cosmin - Simion( P.N.L.)
- persoana desemnata este invitala de catre secretarul general al UAT comuna Margina sa
anunte ordinea de zi propusa a se dezbate in cadrul sedintei - aceasta fiind urmato:rrea :
l.) Analizare/aprobare nomenclator stradal pentru localitatea Sintesti.Comuna Marsina.iudetul
Timis.
2.)Analizare/sorobare srabilire impozile si taxe locale penlru anul fiscal 202J.
3.) Analizare /aprobare rectificare buqet local al UAT Comuna Marsina pentru anul ad-tiv 2022.
4.) DTVERSE.

Fatn de cele propuse - ordinea dc zi se supune la vot si se valideaza unanim "pg!4!S" d"
catreconsilierii locali prezenti.

Din acest moment - presedintele de sedinta declara deschise lucradle s€dintei din data
de: 2!_-dCse4!r9_2922 -invitrnd pe cei prczenti la dezbateri.

Dupa analizarea materialelor, proiectelor de hotarare si a referatelor inaintate de catre
initiatori - documente €laborate in conformitate cu prevederile legale,in materie - inregistrate la
registralura Primariei cpmunei Margina, respectiv:

I. Proiectul local inregistrat s\b nr.2.284/16.12.2022+anexele acestuia - initiator proiect:
Primaria comunei Margina, prin compartimentul Contabilitate / ec, Cosa Aurora - prin care se

solicitA aprobarea rectificarii bugetului local Margina pentru anul 
^d-ti,/ 

2022,
Exista aviz favorabil care s-a emis de catre toate Comisia de specialitate - domeniul:

Economic din cadrul C.L.Margina,
2,- Raportul compartimentului de specialitate ( Registru Agricol ) de aprobare inregistral

sub nr. 1.908 | 21,1012022 + anexele acestuia - material prin care se solicita aprobarea
nomenclatorului stradril pentru Iocalitatea Sintesti, sat component al Comunei Margina,judetul
Timis.

Proiectul local privind denumirea strazilor din loc. Sintesti s-a prezentat public in cadrul
sedintei ordinare s C.L.M.rgina din data dei 07,11,2022 si s-a postat online pe sile-ul
institutiei publice si s-a afisat la sediul ad-tiv local ( Primaria Margina ) in vederea informsrii
cetatenilor comunei Mhrgina, penlru realizarea procedudi de transparenta decizionala.

Exista nvize favprabile cmise de catre Comisiile de specialitate - domeniile: Economic ,
Juridic si Social din cadrul C.L.Margina.

3.- Proiectuf local de hotarare inregistrat sub ar.2.016 111.11.2022+ anexele acestuia -
initiator proiect: Com,partiment Impozite / taxe locale prin r€f.III sup. Cosa Iosil - prin
materialele susmentionhte solicitandu-se analizarea si aprobarea nivelului impozitelor si taxelor
locale pentm anul fiscll 2023.

Exista emise avize favorabile de
Juridic si Social din cadrul C.L.Mnrgina.

catre Comisiile de specialitate - domeniile: Economic,



zi.Nl4;

Itr cadrul punctului / punctelor inscris(e) ca proiecte pe ordinea de zi , dupa ce acesta/
acestea materiale s-au prezentat public; explicatii pe marginea tuturor aspectelor ddicate de
catre consilierii locali - a dat d-nul ing. Costa Ionel - Primarul comunei Margina si d-nul popescu

Cosmin - Simion, itr calitate de viceprimar al U.A.T. Comuna Margina.
Prezentarea tuturor materialelor insintate catre U.A.T. Comuna Margina si catre Consiliul

Local Mergina prin adrese/ cereri s-a r€alizrt puncturl de catre secretarul general al unitatii
ad-tiv terito! iale.

Proiectele supuse analizarii s-au dezbatut si s-au supus la vot, apoi s-au validat cu votul:
tuturor consilierilor locali in functie, prezenti la sedinta.

Nq!4: Materialele care fac obiectul proiectelor locale / referatelor sau materialelor supuse
dezblterii publice s-au afisat la nivel local si postat on-line, in termenul legal - in vederea
mediatizarii si informarii populatiei din teritoriul ad-tiv.

Ca urmare a analizarii materialelor inaintate in cadrul Comisiilor de specialitate locale,
astl€l rezultand avizele favorabile necesare promovarii acestor proiecte/ referate - pentru
dezbatere si aprobare in plenul sedintei convocate - sstfel putandu-se adopta urmatoarele
hotarari de Consiliu Local :

- HOTARAREA nr. 4 4 din data der 20 decembrie 2022 - privind aprobarea
Nomenclatorului stradal pentru localitatea Sintesti - sat component sl UAT Comuna Marqina .
iudetul Timis ( 9 consilieri locali Drezenti la lucrarile sedintei I procedura de vot deschis / ridicare
de mans: rezultat vot:9 votnri "pentru" i 0 voturi "impotriva": nici o abtinere).

- HOTARAREA nr. 4 5 din dat. de : 20 decembrie 2022 - privind stabilirea impozitelor
si taxelor locale. precum si a taxelor soeciale pentru anul fiscal 2023(9 consilieri locali prezenti
la lucradlc sedirtci : Drocedura de vot deschis / ridicare de mana i rezultat vot : 9 voturi "pentru
" i 0 voturi "imootriva" i nici o abtinere ).

- HOTARARXA nr.46 din data de:20 dec€mbrie 2022 - privind aorobarea operatiunii
de rectificare a buqetului local la nivelul UAT Comuna Margina pentru anul ad-tiv 2022 ( 9
consilieri locAli prezenti la lucrarile sedintei i procedura de vot deschis / ridicare de mana i
rezultat vot i 9 voturi "pentru'i : 0 voturi 'timpotriva" : nici o abtiner€ ).

Explicaliile / Iamuririle si raspunsurile la interpelarile inaintate catre conducerea Primariei
comunei Margina de catre membrii Consiliului Local Margina Iegate de punctele prezentate in
cadrul ordinii de zi aprobate au fost sustinute de catre primarul si viceprimarul U.A.T.
Comunei Margina, precum si de catre personalul de specialitale, prin materialele fundamentate

Toat€ materiAlele susmentionate s-au analizat si aprobst, rezolutia - in conformilate cu
prevederile legale in materie - fiind inserata pe verso-ul cererii / adresei / solicilarii si semnala
atat de m€mbrii C.L.Margina, cat si de presedintele de sedinta.

In cadrul punctului nr. 4 al ordinii de zi : DnaDBgD - Secretarul general al UAT
Comuna Margina anunta membrii C.L.Margi a ca nu exista depuse si inregistrate materiale
pentru a fi aMlizat€ si solutionate.

Nemaifiind alte probleme de dezbatut - se trece in continuare Ia discutii pe teme de
administratic publica locala.

D-nul ing Costa Ionel - Primarul comunei Margina face o scurta inform|re lunara
privind : proiectele de dezvoltare vizand modernizarea retelei de canalizare pe localitati si
realizarea unor statii performante de epurare ape uzate ; nivelul taxelor pentru consum apa
menajera / canalizare si posibilitatea ca de anul viitor nivelul tax€i de salubrizare / taxa de
mediu sa creasca, conform informarilor ce vor veni de la nivel A.D.I.D. Timis.
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Cu ocazia incheierii anului ad-tiv 2022 - primarul comunei Margina multumeste public
membrilor c.L.Margina pentru activitatea si sustinerea din cursur acestui an , urand totodata
atat consilierilor locali, lamiliilor lor , colegilor din prinarie si cetatenilor comunei Margitra -sarba{ori fericite si multa sa0atate.

Astfel, itr itrcheiere, s-a constatat ca toate matedalele inaintate( cereri / proiecte/ refemte,
etc)au fost analizate iar dupa dezbaterea aceslora in plen, rezolutit raspuniul s_a inserat pe
fi€care solicitarc in parte ; aceasta fiind semnata pentru conformitate d; catre toti consilierii
locali prezenti si de catre presedintele care a condus lucrsrile sealinlei.

Raspunsu le oficiale catre solicitanti se vor comuni€a in termenul legal _ in conformitate
cu prevederilor Legii nr.554 12004 ptuind contetrciosut admi0istrati;_ Drin intermediul
secretariatului Primariei comunei Margina, responsabil: secretariatul unitatii aal-tiv teritoriale.

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, presedintele sealintei aleclara inchise lucrarile
sedintei din data de : ?0 decembrie 2022- multumind celor prezenti pentru participare.

N8!\: Toate materialele prezentate j dezbatute si analizate itr cadr;l acestei sealinte sunt
numerotate si cnprinse in dosarul special al sedintei, alaturi de prezentul proces-verbal.' Toate hotararile emise in cadrul acestei sedinte si prezentul proces _ verbal se vor face
publice catre populatia din teritoriul sd-tiv, prin sfisare-aceasta sarcina reveninatu-i secretarului
qnitatii ad-tiv - teritoriale ( p.oces,verbal de afisare va Ii inregistrat in registrul de intrare _
iesire al unitatii, piesa care se va anexa Ia dosarul special al sedintei ).

In conformitate cu prevederile Legii nr.544/200t si ale Legii nr. 52 /2003, modificata si
completata ulterior, precum si ale O.U.G.R. nr,57 /2019 - privind Codul Administrativ.

PRISEDINTE DE SEDINTA:
Consilier Local -
D-nul Popescu Cosmin - Simion

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal.

INTOCMIT / REpACTATT
SECRITAR GENERAL AL U.A.T. COMUNA MARGINA -

Jr. Danciu - Gr


