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PROCES VERBAL
Încheiat azi, 29 octombrie 2015, orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei
municipiului Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Marghita, convocată în
baza Dispoziţiei Primarului nr. 775 din 23.10.2015.
Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan, Arkosi Anton,
Botos Alexandru, Carp Mariana , Ciarnău Claudiu, Cheregi Gheorghe, Ilieş Moise, Kotlar
Norbert, Lazăr Ioan, Măries Mihaela, Nagy Gabriella, Papai Iosif, Petrică Ionuţ, Pop Gavril,
Pop Viorel şi Sandor Emil. Absentează domnul consilier Horvath Sandor.
Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau,
secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia. La lucările ședinței participă de
asemenea doamna Ciupe Elena, șef Serviciu administrație publică, Bereteu Viorica - șef
Birou buget contabilitate, Ardelean Sorin – șeful Poliției locale Marghita.
Sunt prezenţi delegaţii săteşti din Ghenetea, Naghi Marin şi Cheţ, Borsi Erno.
Auditoriu: Țimbuli Gavril și Săntăuan Cornel.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
Primăria Municipiului Marghita, în data de 23.10.2015 a Dispoziţiei Primarului nr. 775 din
23.10.2015. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii au fost convocaţi în data de 23.10.2015 prin înmânarea invitaţiei la şedinţă,
cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, precum şi ordinea de zi. De asemenea,
invitațiile , dispoziția de convocare și materialele de şedinţă cuprinse în ordinea de zi au fost
postate pe mail-ul fiecărui consilier, cu 4-5 zile înaintea şedinţei de consiliu.
Doamna secretar Demeter Cornelia anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17
consilieri sunt prezenți 16 consilieri, ședința fiind statutară.
Preşedintele de şedinţă domnul consilier Petrică Ionuț supune spre adoptare conţinutul
proceselor verbale întocmite cu ocazia şedinţelor anterioare. Domnul consilier Sandor Emil
solicită modificarea intervenției dânsului la punctele 2 și 3, intervenția modificându-se astfel:
Atât dânsul cât și grupul consilierilor PNL nu au votat o asociere a SPAACS – ului, care
contravin intereselor cetățenilor municipiului Marghita, dar dacă cele două hotârâri, adoptate
împreună cu celelalte grupuri de consilieri UDMR și PSD, ajută cele două localități Valea lui
Mihai și Diosig în implemantarea proiectelor finanțate din fonduri UE, hotărâri care nu obligă
sub nici o formă UAT Marghita să înstrăineze partrimoniul serviciului, au considerat
oportună adoptarea acestor hotărâri. Cu acesată modificare Consiliul local cu 16 voturi
pentru, adoptă procesele verbale sub forma întocmită.
La solicitarea domnului primar se completează ordinea de zi cu un punct:
”Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.767 din 13.10.2015 privind
redistribuirea de sume între unitățile de învățământ.”
Cu această completare, președintele de ședință supune spre aprobare următoarea:
Ordine de zi
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici a obiectivului de investitii „ Lucrări de arhitectura interioară la Casa de Cultură
Marghita.
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare - Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
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2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului de finalizare a lucrărilor de
modernizare si reabilitare a spaţiilor ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 8324 din
13.10.2014 cu SC Alamador SRL , termen prevăzut in HCL nr. 87 din 21.08.2014
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare - Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat ,
Comisia de urbanism
3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de
specialitate al primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
si pentru celelalte unitati subordonate UAT Marghita.
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare - Comisia juridica
4. Proiect de hotarâre pentru cuprinderea unor terenuri din intravilanul localităţii in domeniul
public al municipiului Marghita si aprobarea constituirii de număr cadastral pe terenuri
reprezentând căi de comunicaţii şi spaţii verzi în cartierul Piata Independentei
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
5. Proiect de hotărâre privind repartizarea, închirierea si exploatarea locuintelor sociale din
municipul Marghita
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia juridica
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul Politiei
Locale Marghita si aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare - Comisia juridica
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a
municipiulu Marghita pe anul 2015
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia de buget finante
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Actiune in domeniul organizării,
administrării si acordării serviciilor sociale la nivelul administratiei locale pe anul 2016
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia socială
9 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.767 din 13.10.2015 privind
redistribuirea de sume între unitățile de învățământ
10. Probleme curente
Cu votul a 16 consilieri din totalul de 16 prezenți în sală, este adoptată Hotărârea nr.
129 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 29
octombrie 2015 și a proceselor verbale ale sedințelor anterioare.
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Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii „ Lucrări de arhitectura interioară
la Casa de Cultură Marghita, este prezentat de initiator, domnul primar, Pocsaly Zoltan
Ladislau.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finante si
administrarea domeniului public si privat.
Domnul consilier Sandor Emil arată că sumele prezentate în Studiul de fezabilitate și
a indicatorilor tehnico-economici sunt exagerat de mari atât la mobilier și echipamente cât și
sumele stabilite pentru manoperă. Trebuie să se urmărească atent sumele cheltuite deoarece
acesată reabilitare tinde să coste enorm. De asemenea la zugrăvelile interioare propune
alegerea unor culori calde.
Domnul consilier Ilieș Moise a lecturat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnicoeconomici și solicită explicații privind sumele exagerate care sunt cuprinse în material,
exemplificând valoarea scaunelor – 500 lei, a cortinei, a instalațiilor de cortină etc. Nu
înțelege de ce nu s-au cerut oferte cu prețuri mai mici, să se vadă o referință la măcar doi
ofertanți. De asemenea este nemulțumit și de modul cum arată după renovare fațada clădirii,
arătând acum mai mult ca o sală de sport și nu ca o instituție culturală. Clădirea inițială cea
din anii 1960 arată mult mai bine, nu înțelege de ce proiectul tehnic nu s-a ghidat după acest
lucru.
Prezentă în sală doamna Bisa Eva, directorul adjunc al Direcției tehnice, arată că
aceste prețuri sunt de referință și de regulă se aleg cele mai mari prețuri, pentru a se încadra
în valoarea alocată. Licitațiile de obicei sunt adjudecate la prețuri mai mici decât aceste
prețuri de referință. Proiectantul alege cea mai mare valoare a ofertei de pe piață.
Doamna Mărieș Mihaela este de părere că atât la zugrăveli și la alegerea culorii
mobilierului și al cortinei să se alegă din nuanțe de vișiniu, maro, bordo, cafeniu etc.
Nu sunt purtate alte discuții trecându-se la votarea proiectului sub forma inițiată.
Cu votul a 16 consilieri din totalul de 16 prezenți în sală, este adoptată Hotărârea nr.
130 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici a obiectivului de investitii „ Lucrări de arhitectura interioară la Casa de
Cultură Marghita, este prezentat de initiator, domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.
Punctul doi. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului de
finalizare a lucrărilor de modernizare si reabilitare a spaţiilor ce fac obiectul contractului de
concesiune nr. 8324 din 13.10.2014 cu SC Alamador SRL , termen prevăzut in HCL nr.
87 din 21.08.2014 este prezentat de initiator domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finante si
administrarea domeniului public si privat și Comisia de urbanism.
Nu sunt purtate discuții trecându-se la votarea proiectului sub forma inițiată.
Cu votul a 16 consilieri din totalul de 16 prezenți în sală – nu votează domnul
consilier Ciarnău Claudiu pe motiv de conflict de interese - este adoptată Hotărârea nr.131
din 29 octombrie 2015 pentru aprobarea prelungirii termenului de finalizare a lucrărilor
de modernizare si reabilitare a spaţiilor ce fac obiectul contractului de concesiune nr.
8324 din 13.10.2014 cu SC Alamador SRL , termen prevăzut in HCL nr. 87 din
21.08.2014.
Punctul trei. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Organigramei si a Statului de
functii pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenta a Persoanelor si pentru celelalte unitati subordonate UAT Marghita este prezentat
de initiator domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.
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Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma inițiată.
Cu votul a 16 consilieri din totalul de 16 prezenți în sală este adoptată Hotărârea nr.
132 din 29 octombrie 2015 pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru
aparatul de specialitate al primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor si pentru celelalte unitati subordonate UAT Marghita.
Punctul patru. Proiectul de hotarâre pentru cuprinderea unor terenuri din intravilanul
localităţii in domeniul public al municipiului Marghita si aprobarea constituirii de număr
cadastral pe terenuri reprezentând căi de comunicaţii şi spaţii verzi în cartierul Piata
Independentei este prezentat de initiator domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de administrare a domeniului
public si privat.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma inițiată.
Cu votul a 16 consilieri din totalul de 16 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.133 din 29 octombrie 2015 pentru cuprinderea unor terenuri din intravilanul localităţii
in domeniul public al municipiului Marghita si aprobarea constituirii de număr cadastral
pe terenuri reprezentând căi de comunicaţii şi spaţii verzi în cartierul Piata Independentei.
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind repartizarea, închirierea si exploatarea
locuintelor sociale din municipul Marghita este prezentat de initiator domnul primar, Pocsaly
Zoltan Ladislau.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică.
Sunt propuși ca membrii în comisia de analiză a cererilor pentru locuințe sociale
domnii consilieri Botos Alexandru, Cheregi Gheorghe și Petrică Ionuț.
Nu sunt purtate alte discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma inițiată și
completată cu membrii comisiei.
Cu votul a 16 consilieri din totalul de 16 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.134 din 29 octombrie 2015 privind repartizarea, închirierea si exploatarea locuintelor
sociale din municipul Marghita.
Punctul șase. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană
pentru personalul Politiei Locale Marghita si aprobarea Regulamentului de acordare a normei
de hrană este prezentat de initiator domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridica
Domnul primar arată că Poliția locală își face treaba cum trebuie, propunând
acordarea normei de hrană în limita a 10 zile lunar.
Domnul consilier Arkosi Anton este de acord cu propunerea făcută, dacă există
fonduri bugetare în acest sens și dacă nu se creează disensiuni între aceștia și ceilalți angajați
ai administrației locale.
Și domnul consilier Ilieș Moise este de acord cu alocarea acestei norme de hrană,
având în vedere cele spuse de domnul primar, că salariul acestora cu norma de hrană nu
depășește în cele mai multe cazuri 1100 lei.
Nu sunt purtate alte discuții trecându-se la votarea proiectului sub forma inițiată
Cu votul a 16 consilieri din totalul de 16 prezenți în sală este adoptată Hotărârea nr.
135 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul
Politiei Locale Marghita si aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană.
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Punctul șapte. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri
si cheltuieli a municipiulu Marghita pe anul 2015 este prezentat de initiator domnul primar,
Pocsaly Zoltan Ladislau.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finante.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma inițiată.
Cu votul a 16 consilieri din totalul de 16 prezenți în sală este adoptată Hotărârea nr.
136 din 29 octombrie 2015 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
a municipiulu Marghita pe anul 2015.
Punctul opt. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Actiune in
domeniul organizării, administrării si acordării serviciilor sociale la nivelul administratiei
locale pe anul 2016 este prezentat de initiator.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma inițiată.
Cu votul a 16 consilieri din totalul de 16 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.137 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea Planului Anual de Actiune in domeniul
organizării, administrării si acordării serviciilor sociale la nivelul administratiei locale pe
anul 2016.
Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispoziției primarului nr.767
din 13.10.2015 privind redistribuirea de sume între unitățile de învățământ este prezentat de
initiator domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finante.
Nu sunt purtate discuții trecându-se la votarea proiectului sub forma inițiată.
Cu votul a 16 consilieri din totalul de 16 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.138 din 29 octombrie 2015 pentru aprobarea Dispoziției primarului nr.767 din
13.10.2015 privind redistribuirea de sume între unitățile de învățământ.
Punctul zece. Probleme curente
Domnul consilier Arkosi Anton prezintă cererea adresată Comisiei de administrare a
doemniului public și privat de către Clubului pensionarilor ”Seniora” Marghita, prin care
solicită atribuirea a două – trei încăperi din clădirea fostei unități militare. Comisia este de
acord dacă este identificată o locație în acest sens.
De asemenea comisia solicită atenționarea Bisericii penticostale Marghita să-și
prezinte punctul de vedere privind spațiile atribuite pentru aceștia și dacă nu-l ocupă și nu-l
folosesc atunci să denunțe unilateral acest contract.
Doamna consilier Carp Mariana solicită conducerii primăriei să renoveze partea din
fațada fostei UM care este degradată.
Domnul Țimbuli Gavril – administratorul bazelor sportive – solicită consiliului local
sprijin în rezolvarea unei situații ca a apărut ca urmare a activităților desfășurate de asociația
sportivă ”Viitorul” în sala de sport din str. Eroilor. Aici după amiza sala este închiriată contra
o taxă pentru persoane fizice, dar acum și asociația sportivă își desfășoară activitățile în sală
tot în acesată perioadă. Dânsul consideră că dacă, după cunoștințele sale, copii plătesc
domnilor antrenori pentru activitățile sportive desfășurate, atunci să se plătească o taxă de
folosire a sălii.
Domnul consilier Sandor Emil – reprezentant al consiliului local în conducerea
asociației – arată că consiliul local a hotărât punerea la dispoziția asociației a tuturor dotărilor
sportive. Nu consideră oportună introducerea unei taxe în acest sens, deoarece această taxă se
răsfrânge asupra copiilor, deoarece vor fi puși la plată de antrenori. Totuși lasă la latitudinea
consiliului să ia o hotărâre în acest sens. De asemenea arată că anumite dotări și sisteme de la
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grupurile sanitare ar trebui înlocuite, facilități precum apa caldă să fie asigurată, indiferent că
sunt folosite de clienții care plătesc, sau care nu plătesc taxă.
Domnul consilier Arkosi Anton arată că cheltuielile sălii nu sunt acoperite de
încasările făcute, cu cât sunt oferite mai multe facilități cu atât deficitul este mai mare.
Domnul consilier Ilies Moise este de părere că această sală trebuie folosită în interesul
cetățenilor orașului, fie că sunt copii sau adulți. Din sumele alocate pentru sport să se asigure
dotările necesare și funcționarea sălii.
Și domnul consilier Pop este de aceeași părere cu antevorbitorul său, aceste săli au
fost făcute pentru copii și nu pentru activități economice. Copii trebuie lăsați să facă mișcare
să nu-i îngrădim prin plata unor taxe suplimentare. Clubul sportiv este al orașului prin urmare
trebuie să le punem la dispoziție dotările sportive.
Doamna secretar Demeter Cornelia arată că acest club nu este al municipalității,
Consiliul local a semnat doar un contract de asociere cu o asociație non profit.Bugetul
clubului se constituie din banii alocați de la bugetul local și din sponsorizări. Această
asociație nu plăteste o taxă de folosință a dotărilor sportive, dar antrenorii care activează
percep taxe de la copii ba mai mult se spune că au autorizație pentru persoană fizică. De
asemenea arată că autoritatea locală și-a făcut datoria prevăzută în contractul de asociere,
anul acesta fiind alocați 70.000 lei, bani pentru care nu s-au prezentat trimestrial rapoarte
privind modul de utilizare a sumelor, așa cum prevede de altfel contractul. Nu credă că ar
trebui să se plătească în continuare bani pentru activități sportive care aduc beneficii pentru
anumite categorii de persoane. Dânsa consideră că banul public treruie gestionat cu atenție și
responsabilitate.
Domnul consilier Almași Ștefan nu este de acord cu perceperea unor taxe pentru
folosirea sălii de către copii, dar nu este de acord nici cu faptul ca acești copii să plătească
taxe pentru antrenori. Își pune întrebarea ”de ce nu sunt renumerați acești antrenori de către
club, pentru ce plătește primăria subvenția de 70.000 lei?”
Domnul consilier Sandor Emil arată că sponsorizări au fost primite de la diferite
firme, adeveărat este că nu sub formă de bani ci sub formă de echipamente sportive.
Nu sunt purtate discuții pe marginea acestui subiect, consiliul local nu a luat nici o
decizie în sensul perceperii de taxe pentru folosirea sălii de sport de către asociație.
Nefiind alte discuții, domnul preşedinte Petrică Ionuț mulţumeşte tuturor celor
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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