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PROCES VERBAL 

 

 

            Încheiat azi, 19 februrie 2013 , orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei 

municipiului Marghita, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Marghita, 

convocată în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 75  din 14.02.2014.     

 Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan, Arkosi Anton,  

Ciarnău Claudiu, Carp Mariana, Cheregi Gheorghe, Ilieş Moise, Kotlar Norbert, Măries 

Mihaela,  Nagy Gabriella, Petrică Ionuţ, Pop Viorel, Sandor Emil, Timar Iulius. 

Absentează domnii consilieri : Botos Alexandru, Horvath Sandor, Lazăr Ioan şi Papai 

Iosif. 

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 

secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena şef serviciu 

administraţie publică, doamna Szabo Timea, din cadrul aparatului permanent de lucru al 

consiliului local și d-na Ciarnau Mihaela – şef birou taxe şi impozite. 

 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea 

în Primăria Municipiului Marghita, în data de 14 februarie 2013 a Dispoziţiei Primarului 

nr 75 din 14.02.2014. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest 

sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  14 

februarie 2013, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, 

precum şi ordinea de zi. De asemenea, materialele de şedinţă cuprinse în ordinea de zi au 

fost postate pe e-mailul fiecărui consilier, cu 2 - 3 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Ciarnău Claudiu constată că sunt 

întrunite condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară.  

Supune spre aprobare provcesele verbale ale şedinţelor anterioare de consiliu, 

care sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 

Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următoarea  

 

O R D I N E   DE  Z I : 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei soilicitanţilor care au acces la locuinţă 

şi a listei solicianţilor care nu au acces la locuinţe ANL. 

      Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia juridică 

 

 Cu 13 voturi pentru, din totalul de 13 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 

13 din 19 februarie 2014 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului local al municipiului Marghita din 19 februarie 2014 şi a proceselor 

verbale ale şedinţelor anterioare.  

 

 



Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea listei soilicitanţilor 

care au acces la locuinţă şi a listei solicianţilor care nu au acces la locuinţe ANL este 

prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia juridică. 

Nu sunt purtate discuţii pe marginea proeictului de hotărâre. 

Cu 13 voturi pentru, din totalul de 13 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 

14 din 19 februarie 2014 privind aprobarea listei soilicitanţilor care au acces la 

locuinţă şi a listei solicianţilor care nu au acces la locuinţe ANL. 

 

În continuare sunt purtate discuţii în afara ordinii de zi. 

Domnul consilier Timar Iulius arată că într-o şedinţă viitoare trebuie adusă o 

hotărâre prin care proiectele de reabilitare iniţiate de instituţiile de învăţământ să fie 

cesionate de primărie, acesata fiind o modalitate de a obţinene fondurile necesare pentru 

aceste proiecte. Sunt vorba de trei proiecte iniţiate înainte de anul 2009, de Liceul 

Tehnologic „Horea”, Colegiul Naţional „Octavian Goga” şi Grădiniţa nr.1. 

Domnul consilier Pop Viorel mulţumeşte pentru sprijinul acordat de consiliu şi 

Primăria Marghita, Asociaţiei Columbofile pentru organiarea expoziţiei din luna trecută. 

Domnul consilier Ilieş Moise solicită secretariatului ca meterialele ce urmează a fi 

discutate în cadrul şedinţelor de consiliu, iar mai apoi procesele verbale, să fie puse la 

dspoziţia consilierilor în timp util, pentru a le putea studia şi forma ulterior o părere şi a 

vota în cunoştinţă de cauză. Face referire la modul în care a fost adoptată hotărârea prin 

care spaţiile verzi au fost date spre întreţinere, pentru sume exagerat de mari unei firme, 

sume ce puteau fi stabilite la niveluri mult mai mici, având în vedere cu cât se întreţin 

spaţiile verzi în municipiul Oradea. 

Doamna consilier Carp Mariana se arată nemulţumită de modul în care sunt lăsaţi 

comercianţii să îşi vândă produsele pe domeniul public , aici făcând referire la 

comerciantul care desface produse alimentare în imediata vecinătate a bisericii catolice 

din centrul oraşului.  

Domnul consilier Ciarnău Claudiu în numele grupului PNL din consiliu, arată că 

nu au primit răspuns la solicitarea adresată în temeiul Legii 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita şi  

Liceului Teoretic „Horvath Janos” Marghita, fapt pentru care solicită Instituţiei 

primarului municipiului Marghita să se adreseze celor două instituţii pentru a obţine 

informaţiile solicitate. 

 Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Ciarnau Claudiu mulţumeşte tuturor 

celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 

                               Ciarnau Claudiu                                   jr. Demeter Cornelia  

       

  

 

 


