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PROCES = vERBAL

Incheiat , sstazi : 2 5 lanuarie 2023- cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Margina, org:ln ad-tiv deliberativ, convocat in conformitate cu prevederile art. 133 , 134
,135 si 155 din O.U.G.R nr. 5 7 / 2019 - privind Codul Administrativ,

Convocarca membrilor Consiliului Local s-a realizat in baza Dispozitiei Primarulni
comunei Margina nr.3 emisa in data de: 19.01.2023, a convocatorului an€xa la dispozitia
susmentionata, care contine proiectul privind ordinea de zi propusa a se dezbate in cadrul
acestei sedinte J precum si prin invitatiile - tip ( " In atentia consilierilor locali !") inainlate
fiecarui consilier local / convocarea membrilor Consiliului Local efectuandu-se atat scris cat si
telelonic.

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

Populatia din teritodul administrativ a fost instiintata asupra acestei sedinle a Consiliului
Local prin afisarea publica a anuntului denumit generic -" I!_3j!9!!!g_!C!919!i!9I ! ".

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

-local : Primaria Margina.
Sunt prezenti la lucrarile sedintei din data de:25 Ianuarie 2023. orat 13.00.-

10 ( zece ) consilieri locali, respectiv urmatorii : Ardelean Luminita - Margareta( PSD ),Bolboaca
Iotrela - Ornela ( USR PLUS ), Csenger M:rrius - Aurel ( PSD ), Inisconi Ionel - celu (PSD),
Lapugean Ciprian-Ioan ( PRO RON{,{NIA ) , Lupulescu Caius - Mircea ( PNL ), Muneran Ionel -
Cornel ( PNL ), Popescu Cosmin - Simion( PNL ), Popovici Angelica ( PSD ) si Totra Virgil - Ioan (
usR PLUS ).

Consilierul local Isac Valentir ( PNL ) nu este prezent Ia lucrarile sedintei publice
convocate deoarece nu este in localitate fiind plecat pentru rezolvarea problemelor in int€res de
serviciu - aceasta situatie fiind comunic|ta secretarului general de catre acesta - de aceea ,

persoana in cauza se considera ca lipseste motivat
Avand in vedere prezenta membrilor Consiliului Local Margina - se constata ca exista

qvorumul legal pentru analizarea si aprobarea materialelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei.
La venire, condica de prezenta ( evid€nta / prezenta consilieri locali la lucrarile sedint€i

ordinare / extraordinare ) €ste semnata de crtre toti consilierii locali prezenti, condica fiind actul
ce sta la baza intocmirii pontajului pentru a putea efectua plata indcmnizaliei de sedinta catre
participantii activi.



Din partea conducerii Primariei comunei Margina , participr Ia lucrarile sedintei d-nul
ing. Costa lonel - P marul comunei Margina si d-nul jr. Danciu - Grosan Dan - Secretarul
general al unitatii ad-tiv -t€rit0riale.

La inceputul sedintei , secretaftrl general pune Ia dispozitia membrilor Consiliului Local
Margina spre studiu si consultare procesul- verbal al sedintei publice a Consiliului Local
Margina din data dc: 20 Decembri€ 2022 - textul fiind complet si nefiind necesare completari
sau rectificari majore ale celor consemnate - se supune aprobarii generale, validandu-se cu
unanimitate de voturi "!g4lt!L" a consilierilor locali prezenti.

Textul procesului - verbal al sedintei susmentionate s-a afisat si la panoul de afisaj al
institutiei publice si s-a postat online in Monitorul Oficial Locsl in vederea informarii populatiei
din teritoriul ad-tiv si pentru realizarea procedurilor Iegale privind transparenta decizionala -
proces-vcrbal de afisare inreg. sub nr,2.343 din data de:22 decembrie 2022.

Pent.u 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
"Dg!gg" al consilierilor prezenti- pres€dirte de sedinta fiind :d:49_Jlq!-Bqpqy!g:Ug9!!94_]l&lDtl-
persoana desemnata cste invitata de catre secretarul general al UAT comuna Margina sa
anunte ordinea de zi propusa a se dezbate in cadrul sedintei - aceasta fiind urmatoarea:
1.) Analizare/aprobare Raport de sctivitate pentru anul administrativ 2022.
2.) Analizare / aprobare Retea scolara locala la nivelul U.A.T. Comuna Marsina pentru anul
scolar | 2023 - 2024.
3.) Analizare /aprobare masuri pentru buna functionare a Serviciului Public de Gospodaric
Comunala Margina.
4.) Analizare/ aDrobare PIan anual de actiuni de ilteres public local pentru anul ad-tiv 2023.
5.) Analizare / aprobare Prosram de dezvoltare locala si investitii la nivelul U.A.T. Comuna
Marsina pentru anul 2023.
6.) DIVERSE.

Fata de cele propuse - ordinea de zi se supune la vot si se valideaza unanim
catreconsilierii locali prezenti.

Din acest mom€nt - presedintele de sedinta declara deschise lucrarile sedintei din data
de: 25_.I4t!.U&_2.q2: -invitand pe cei prezenti la dezbateri.

Dupa nnalizarea materialelor, proiectelor de hotarare si a referatelor inaintate de catre
initiatori - documente elaborate in con{ormitate cu prevederile legale, in materie- inregistrate la
rcgistntura Primariei comunei Margina, respectiv:

1. Proiectul local inregistrat sub nr. 9 / 03.01.2023 + anexa acestui material initiator
proiect : ing. Costa Ionel - Primarul comunei Margina prin care se solicita aprobares Raportului
de activitate la nivelul UAT Comuna Margina pentru anul 

^d-liv 
2022.

Exista avize favorabile care s-a emise de catre toate Comisiile de specialitate domeniile:
Economic, Juridic si Social din cadrul C.L,Margina.

2.- Toata documentatia necesara avizarii Retelei scolare locale 2023 - 2024 si Aaiz
conform cu nr. 20.939 / 21.12.2022 emis de Inspectoratul Scolar Judetean Timis + anexele
acestui?r - materiale prin care se solicita aprobar€a la nivelul UAT Comuna Margina a Retelei
scolare pentru anul scolar: 2023 - 2024.

Exista aviz lavorrbil emis de catre Comisia de specialitate - domeniul: Social din cadrul
C.L.Margina.

3.- Referatul Sefului Serviciului Public de Gospodarie Comunala Margina inregistrat sub
nr.4 / 03.01.2023- prin care se solicita analizarea si aprobarea masurilor financiare periodice
pentru buna functionare a Serviciului Public dc Alimentare cu ap:r si canalizare care
functioneaza in cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala Margina.

Exista emis aviz favorabil de catre Comisia de sDecialitate - domeniul : Economic din
cadrul C.L.Marsins.



)

4.-. Proiectul de hotarare inregistrat sub ar. 27 106.01.2023 + anexa acestui material -
initiator proiect: Popescu Cosmin - Simion - Viceprimarul comunei Margina - prin care se
solicita aprobarea Planului a[ual de actiuni de interes public local pentru atrut ad-tiy 2023.

Eista emis aviz favorabil de catre Comisia de specialitate - domeniul I Social din cadrnl
C.L.Margina.

5.- Referatul compartimentului de specialitate inreg. sub nr. 50/11.01.2023 + anexa acestuir
-initiAtor proiectr jr. Grozcscu Marioara - Promolor local la Primaria Margina, materiale pritr
care se solicita aprobarca Programului de dezvoltare locala si investitii la nivelul UAT
Comuna lvlargina pentru anul 2023.

Exista emis aviz favorabil de catre Comisia de sDecialitate - domeniul : Economic din
cadrul C.L.Margina,

In 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 ridicate de
catre consilierii locali-a dat d-nul ing. Costa Ionel - Primarul comunei Margina si d-nul Popescu
Cosmin - Simion, in calitate deviceprimar al U.A.T. Comuna Margina,

Prezentarea tuturor materialelor inaintate catre U.A.T. Comuna Margina si catrc Consiliul
Local Margina prin adrcse/ cereri s-a realizat punctual de catre secretarul general al unitatii
ad-tiv - teritoriale.

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

&l!4: Materialele car€ fac obiectul proiectelor locale / referatelor sau materialelor supuse
dezbatedi publice s-au afisat la nivel local si postat on-line, in termenul legal in vcd€rea
mediatizarii si informarii populatiei din teritoriul ad-tiv.

Ca urmare s anslizarii materialelor inaintate in cadrul Comisiilor de specialitate locale ,
astfel rezultand avizele favorabile necesare promovarii acestor proiecte/ relerate - pentru
dezbatere si aprobare in plenul sedintei convocate - 

^stfel 
putandu-se adopta urmatoarele

hotarari de Consiliu Local :

- HOTARAREA nr. l din data dei 25 Ianuarie 2023 - privind aprobarea Raportului de
activitatc oentru anul administrativ | 2022 msterial intocmit si prezentat de catre Primarul
U.A.T. Comuna Marqina . iudetul Timis ( 10 consilieri locali prezenti la lucmrile sedintei t
proc€dura de vot deschis / ridicare de mana i rezultat vot: 10 voturi "pentru" i 0 votud
"impotriva" l nici o abtinere ).

locale care va functiona in anul scolar:2023 - 2024 ( 10 consilieri locali prezenti la lucrarile
sedintei i procedura de vot deschis / ridicare de mana i rezultat vot:10 voturi "pentru " ; 0 voturi
"impotriva" : nici o abtinere ).

locale pentru buna lunctionare a Serviciului Public de Gospodarie Comunala Mareina ( 10
consilieri locali prezenti la lucr|rile sedi tei : procedura de vot deschis / ridicare de mana ;
rezuliat vot | 10 voturi "pentru" r 0 voturi "impotriva" ; nici o abtinerc ).

- HOTARAREA nr. 4 din data d€r25 Ianuarie 2023 - privind stabilirea si aprobarea
Plsnului anual de interes local comunitar la nivelul Comunei Marsina. conform prevededlor
Lesii nr. 416 / 2001 - privind l,enitul minim earatrtat. cu modificarile si completarile ulterioare (

10 consilieri locali prezenti la lucra.ile sedintei l procedura de vot deschis / ddicare de mana:10
voturi "pentru" i 0 voturi "impotriva": nici o abtinere).



- HOTARAREA nr. 5 din data de:25 Ianuade 2023 privind sprobrrea Proeramului
de dezvoltare locala si investitii la nivelul U.A.T. Comun. Margina pentru anul 2023 ( 10
consilieri locali prezenti la lucrarilo sedintei i pr0cedura de vot deschis / ridicare de mana i 10
voturi "pentru' l 0 voturi rrimpotriva" : nici o abtinere ).

Erplicaiiile / lanuririle si raspunsurile la interpelarile inaintate catre conducerea Primariei
comunei Margina de catre membrii Consiliului Local Margina legate de punctele prezentate in
cadrul ordinii de zi aprobate au fost sustinute de cafre primarul si viceprimrrul U.A.T.
Comunei Margina, precum si de catre personalul de specialitate, p n materialele fundamentate
rn acesl sens.

Toate materialele susmentionate s-au analizat si aprobat, rezolutia - in conformitste cu
prevederile legale in materie - fiind inserata pe verso-ul cererii / adresei / solicitarii si semnata
atat de membrii C.L.Margina, cat si de presedintele de sedinta.

In cadrul punctului nr. 6 al ordinii de zi : DryEBSE - Secretarul general al UAT
Comuna Margina prezinta urmatoarele materiale:

l.- Referatul comp. de specialitate: Contabilitate ,inreg, sub nr. 2,359 / 28.12.2022 + 
^nextablou taxe locale speciale pentru anul ad-tiv 2023 dupa snalizare s-s aprobat cu votul

unanim "pentru" al membrilor C.L.Margina cele solicitate prin materialul susmenlionat
2.- Hotamrea Consiliului Judctcan'Iim\s \r.378 / 22.12.2022 privind aprobarea taxelor

locale de interes judet€an pentru anul fiscal 2023, materialul s-a prezentat in cadrul sedintei
publice pentru informare si mediatizare.

3.- Referatul compartimentului de specialitate / Registru Agricol inreg. sub nr. 31 /
09.01.2023 + harfa anexa loc.Costeiu de Sus - prin care se solicita sprobarea in principiu a
propunerii de nomenclator stradsl ptr.loc. Costeiu de Sus, Comuna Margina,judetul Timis.

Dupaanalizarereferatuls-aaprobatcuvotulunAnim
si se va face public catre populatia din teritoriul ad-tiv prin afisare locala si postare online in
cadrul Monitorului Oficial Local.

4.- Referatul compsrtimentului de specialitate / Registru Agricol inreg. sub nr. 32 /
09.01.2023 + harta anexa a loc. Breazova - prin care se solicita aprobarea in princitiu a
propunerii de nomenclator stradal ptr. loc. Breazova , Comuna Margina , judetul Timis.

Dupa analizare referatul s-a aprobat cu votul unanim "nu41lq" al membrilor C,L.Margina
si se va face public catre populatia din teritoriul ad-tiv prin afisare locala si postare online in
cadrul Monitorului Oficial Local.

5.- Raportul semestrial sem.Il 2022 inreg. sub nr.34l09.01.2023-matedal inlocmit de
catre asistentul social din Primaria Margina , privind situalia asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav incadrati la Primaria tr{argina. Dupa prezentare materialul se

supune la vot si se aproba unanim "p94lq", apoi se avizeaza de catre Primarul comunei
Margrna si de catre presedintele de sedinta.

6.- Cererea d-lui IIie Florin-Danut , domiciliat in loc. Costeiu de Sus , nr. 132, judetul Timis-
cerere inregistrata la nivel local sub nr, 41 I 10,01.2023 - prin care se solicita analizarea si
aprobarea procentului de impozitare de care poate beneficia persoana in cauza pentru detinerea
de unui mijloc de transport hibrid ( jumatate electric / jumatate combustibil ) - deinatorul
mijlocului de transport avand dreptul sa beneficieze de o scutire intre:50-100%0, codorm
prevederilor Codului Fiscal, Dupa analizarea cererii, membrii C.L.Margina au aprobat o scutire
in procent de: 90 7..

7.- Adresa de solicitare nr. 35 | 12.01,2023 inaintata catre ad-tia publica locala de catre
reprezentantul S.C. Solaris Imobiliare S.R.L. Mosnita Noua, solicitare inreg. la nivel local snb nr.
74 / 16.01.2023 - prin care se solicita aprobarea acordului de folosire si reabilitare a drumului
tehnologic amenajat din cadera Magura din extravilanul loc. Costeiu de Sus - Holdea - Cosevita.

Dupa analizarea materialului, membrii C.L.Margina au aprobat in principiu cele solicitate.



)

Nemaifiind alte probleme de dezbatut - se trece in continuare la discutii p€ teme de
administratie publica locala.

D-nul consilier Muneran Ionel - Cornel prezinta membrilor C.L.Margim necesitatea
infiintarii in intravilanul loc.Cosevitq a unei treceri pietonale pe DN 68 A, trav€rssrea de pe o
parte pe alta a drumului national fiind foarte periculoasa datorita traficului auto intens.

Soli€itarea se fundamenteaza pe cererile repetate inaintate ad-tiei publice locale de catre
locuitorii localitatii in cauza. Se impune notifrcarer scrisa a CNAIR / DRDP Timisoara.

D-nul ing Costa Iolel-Primarul comunei Margina face o scurta informare lunara privind
: intentia de deschidere la nivel local a cabinetului stomatologic in cadrul spatirlui
Dispensarului Uman din loc. Margina colonie / prezentarea stocurilor de materiale de interventie
si combustibili pentru interventii in sezonul rece / programarea prin rotatie a utilizarii
generatoar€lor de curent pe localitati in caz de pana de curent si stabilirea efecliva a echipelor
de interventie.

Astfcl , itr incheiere , s-a constatat ca toate msterialele inaintAte( cereri / proiecte / relerate ,
etc)au fost analizate iar dupa dezbaterea acestora in plen, rezolutia/ rasputsul s-a inserat pe
fiecare solicitar€ in parte; aceasta fiind semnata pentru conformitate de catre toti consilierii
Iocali prezenti si de catre presedintele care a condus lucnrile sedintei.

Raspunsrrile oficiale catre solicilanti se vor comunica in termenul legal - in conformitate
cu prevederilor Legii nr. 554 / 2004 - privind contenciosul administrativ - prin intermediul
secretariatului Primariei comunei Margina, responsabil: secretariatul unitatii ad-trv teritoriale.

Nemaifiind alte probleme de dezbatut, presedintele sedintei declara inchise lucrarile
sedintei din data de: 2algl!gde-!0?f- nultumind celor prezenti petrtru parficipare.

NOTA| Toate materialele prezentate, dezbatute si analizate in cadrul lcestei sedinte surt
numerotate si cuprinse in dosrrul special al sedintei, alaturi de prezentul proces-verbal.

Toate hotararile emise in cadrul acestei sedinte si prezentul proces - v€rbal se vor face
publice catre populatia din teritoriul ad-tiv, prin afisare-aceasta sarcina revenindu-i secretarului
unitatii ad-tiv - teritodale ( proces-verbal de afisare va li inregistrat in registrul de intrare
iesire al unitatii, piesa care se va atrexa la dosarul special al sedintei ).

In codormitate cu prevederile Legii nr.544l2001 si ale Legii nr.52 /2003, modificata si
completata ulterior, precum si ale O.U.G.R. nr. 57 / 2019 - privind Codul Administrativ.

Dr€pt pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal.
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