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PROCES VERBAL
Încheiat azi, 26 noiembrie 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. 819 din 20 noiembrie 2015.
Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan, Arkosi Anton, Botos
Alexandru, Carp Mariana , Ciarnău Claudiu, Cheregi Gheorghe, Horvath Sandor, Ilieş Moise,
Kotlar Norbert, Lazăr Ioan, Măries Mihaela, Nagy Gabriella, Papai Iosif, Petrică Ionuţ, Pop
Gavril, Pop Viorel şi Sandor Emil.
Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, secretarul
municipiului – doamna Demeter Cornelia. La lucările ședinței participă de asemenea doamna
Ciupe Elena, șef Serviciu administrație publică locală, doamna Bereteu Viorica, șef birou buget
contabilitate.
Auditoriu: Vancea Vasile, Pop Cristian , Adăscăliții Sas Marcel, Demian Zsolt și
Posztner Sarolta.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
Primăria Municipiului Marghita, în data de 20 noiembrie 2015 a Dispoziţiei Primarului nr. 819
din 20 noiembrie 2015. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii au fost convocaţi în data de 20 noiembrie 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 face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul
de 17 consilieri sunt prezenți 17 consilieri, ședința fiind statutară.
Înainte de a se trece la votarea proceselor verbale domnul consilier Ciarnău Claudiu
solicită completarea și modificarea procesului verbal al ședinței ordinare din luna octombrie în
sensul că la începutul ședinței a fost prezent în sala de conferințe, domnul Vancea Vasile
directorul SC Marconf SA, care însoțit de câțiva muncitori ai firmei, au solicitat înființarea unei
stații de autobuz în platoul din Aleea Tineretului. Atunci domnul viceprimar Lazăr Aurel i-a
asigurat că în cadrul comisiei de specialitate se va studia problema și se va amenaja după caz o
stație de oprire.
Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că această stație nu a fost înființată, spre
nemulțumirea conducerii și ai angajaților societății.
Prezent în sală domnul director Vancea Vasile arată că înființarea unui punct de oprire al
autobuzelor ce-și au stația finală în zona Pandurilor, ar fi benefică, deoarece parcurgerea
drumului de către muncitori până la stația Pandurilor este periculoasă, fiind o zonă în care pe
alocuri lipsește trotuarul, oamenii fiind nevoiți să meargă pe carosabil.
Domnul primar arată că această problemă a fost discutată în comisia de circulație,
reprezentantul serviciului de circulație din cadrul Poliției Marghita fiind împotriva amenajării
respectivei stații, comisia hotârând împotriva amenajării stației. Nici locatarii din zona respectivă
nu ar fi de acord cu reamenajarea unei stații, deoarece ani la rând au suportat zgomotul și mirosul
autobuzelor.
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Domnul viceprimar arată că se poate reveni cu discutarea acestei probleme, dar cu
amenajarea unei stații de oprire temporară pentru 5 – 10 minute, până oamenii urcă și coboară din
autobuz.
Domnul Sas Adăscăliții Marcel arată că pentru a se fluidiza traficul în zona Aleea
Tineretului se poate amenaja un sens giratoriu la intersecția străzilor Tineretului, Vișeului și
Liliacului. Prin fluidizarea traficului se poate obține și o zonă unde poate fi amenajată stația de
oprire solicitată.
Domnul Vancea Vasile, arată că solicitarea lor se referă nu la o stație de unde autobuzele
ar staționa. Staționarea ar avea loc tot în Pandurtilor, aici autobuzele ar avea doar o oprire de
câteva minute pentru îmbarcare și debarcare.
Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că muncitorilor l-i se comunică că autobuzele vor
opri pentru cinci minute și aceștia se vor mobiliza în acest sens.
Doamna Carp arată că acest lucru trebuie comunicat și firmelor de transport.
Domnul primar arată că în viitoarea ședință a comisiei de circulație se va relua discutarea
acestui subiect și se vine cu propunerea pentru a amenaja o stație de oprire temporară.
Se retrage din sală domnul Vanea Vasile.
Se trece la votarea proceselor verbale. Cu 16 voturi pentru și un vot împotrivă – dl.
Ciarnău Claudiu sunt aprobate procesele verbale întocmite cu ocazia ședințelor anterioare.
La solicitarea domnului primar se suplimentează ordinea de zi a ședinței ordinare cu:
”Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Spitalul Municipal ”Dr.Pop Mircea
Marghita”
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru locuință familială Vodos
Alexandru.”
La solicitarea grupului de inițiatori se retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr.
4 - pentru acordarea diplomei de cetatean de onoare domnului Gheorghita Lupau – director
U.V.V.G. –Arad , filiala Marghita.
Cu aceste două completări și retragerea proiectului nr.4, preşedintele de şedinţă domnul
consilier Petrică Ionuț, supune spre aprobare următoarea:
Ordine de zi
1.Proiect de hotarâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului
Marghita.
Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de buget finante
2.Proiect de hotărâre pentru aprobare demolare imobil- constructii anexe identificate pe nr. cad.
401 Marghita, dat în administrare Colegiului National Octavian Goga , situat pe str. Piata
Independentei nr. 1 Marghita.
Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
3.Proiect de hotărâre pentru cuprinderea unor terenuri în domeniul public al municipiului
Marghita si constituirea unui numar cadastral
Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat
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4.Proiect de hotărâre pentru acordarea concesionarii directe a suprafetei de 24,93 mp. constructie
liberă din caldirea proprietate privata a municipiului Marghita inscrisa pe nr. topo. 64/2 –fosta
cladire a Unitatii Militare către Clubul Pensionarilor Senioria Marghita
Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
5. Discutare proiect de hotarâre privind reteaua scolara pe raza municipiului Marghita pe anul
scolar 2016-2017 pentru inaintare la I.S.J.
Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de cultura, invatamant.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Spitalul Municipal ”Dr.Pop
Mircea Marghita.
Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru locuință familială
Vodos Alexandru.
Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
8. Probleme curente.
Se supune la vot ordinea de zi, fiind adoptată cu 16 voturi pentru. Este adoptată astfel
Hotărârea nr.143 din 26 noiembrie 2015 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului local al municipiului Marghita din 26 noiembrie 2015.
Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2015 este prezentat de initiator primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.
Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finante.
Domnul primar arată că întotdeauna a sprijinit alocarea de fonduri bugetare pentru
instituțiile de învățământ, o parte considerabilă a bugetului pe acest an a fost alocat acestora. Este
de părere că trebuie găsită o soluție de monitorizare a acestor cheltuieli, prin verificarea modului
de achiziționare și realizare a lucrărilor.
Doimnul consilier Cheregi Gheorghe este de părere că ar trebui elaborat un regulament
prin care aceste cheltuieli sunt verificate, de exemplu toate cheltuielile care depășesc 500 lei,
facturi, manoperă, materiale devize de lucrări. O comisie constituită din doi consilieri, aparatul de
specialitate al primarului și din cadrul instituțiilor de învățământ, ar trebui să verifice toate
cheltuielile. Ba mai mult și oportunitatea executării acestor lucrări ar trebui verificată înainte de a
se începe lucrările. Trebuie încetate acele solicitări de bani care vin după executarea lucrării în
sine.
Prezent în domnul Sas Adăscăliții Marcel arată că realizarea unor lucrări, costurile și
decontările lucrărilor sunt dezbătute de fiecare dată în consiliile de administrație al școlilor,
consilii de administrație din care fac parte reprezentați ai consiliului local și al primarului, deci se
poate monitoriza și în acest fel modul de cheltuire a banului public. Consideră că o soluție ar fi
licitarea și executarea lucrărilor prin grija primăriei, ca urmare a unei solicitări scrise din partea
școlilor. Consideră că managerii școlilor și-au făcut treaba cu conștiinciozitate, nu crede că există
vreo umbră de îndoială asupra corectitudinii acestora. Totuși dânsul consideră că nu întotdeauna
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trebuie să primeze lucrarea cea mai ieftină, realizarea unei lucrări de calitate este mult mai
importantă.
Domnul consilier Papai Iosif este de asemenea de acord cu constituirea unei comisii
speciale care să monitorizeze cheltuirea banilor, deoarece oferte se pot obține preferențial, pentru
orice valoare.
Domnul consilier Ilieș Moise este conștient de faptul că datoria managerilor este să ceară,
iar a consiliului local să dea alocații bugetare școlilor. Dar aceste chltuieli trebuie verificate, atât
în ceea ce privește oportunitatea realizării lucrărilor precum și modalitatea în care au fost făcute.
Sumele solicitate să fie verificate în prealabil.
Domnul consilier Sandor Emil este de părere că achizițiile pentru școli ar trebui să se facă
de către compartimentul de specialitate din cadrul primăriei și nu de instituțiile de învățământ,
sau măcar verificate de o comisie specială. De asemenea pentru a avea o viziune de viitor a
bugetului, solicită Biroului Taxe și impozite pentru ședința viitoare o informare privind stadiul
încasărilor pe anul 2015.
Domnul Sas Adăscăliții Marcel se simte jignit că se poartă discuții privind modul cum sar fi putut face economii la cheltuieli, dacă acestea nu erau făcute de managerii școlilor ci de
primărie, și că poate au fost făcute cheltuieli fără chibzuință. Sumele solicitate de către instituțiile
de învățământ sunt reale, ele sunt necesare pentru buna funcționare a școlilor precum și pentru
asigurarea siguranței elevilor. Aici face referire la realizarea măsurilor PSI, sumele sunt mari, dar
datoria morală și administrativă a dânsului este să facă această solicitare de fonduri, să vegheze
la buna funcționare a instituției.
Doamna Carp Mariana întreabă cum s-au dat autorizările de funcționare a școlilor, dacă
nu au realizate aceste măsuri de siguranță PSI.
Domnul Sas Adăscăliții Marcel arată că pentru a abține aceste autorizări este imperios
necesar realizarea acestor investiții.
Domnul consilier Sandor Emil nu a vrut să jignească pe nimeni, nu pune la îndoială
capacitățile de manager al nimănui, a preluat doar o propune lansată de domnul primar, privind
achizițiile și modul de verificare a cheltuielilor, propunere care i se pare bună.
Domnul primar arată că nici dânsul nu a vrut să jignească pe nimeni – făcând referire la
cei doi directori de școli prezenți în sală - Sas Adăscăliții Marcel și Nagy Gabriella – dar
consideră că se pot face economii însemnate la cheltuielile de la instituțiile de învățământ.
Domnul conslier Arkosi Anton arată că de fiecare dată comisia de specialitate a avizat
favorabil alocarea sumelor pentru instituțiile de învățământ, dar constituirea unei comisii de
monitorizare a chetuielilor i se pare o idee bună.
Cu votul ”pentru” a 14 consilieri din totalul de 14 prezenți în sală – lipsește din sală
doamnele consilier Mărieș Mihaela, Nagy Gabriella și domnul consilier Ciarnău Claudiu - este
adoptată Hotărârea nr. 144 din 26 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2015.
Punctul doi. Proiectul de hotărâre pentru aprobare demolare imobil - constructii anexe
identificate pe nr. cad. 401 Marghita, dat în administrare Colegiului National Octavian Goga ,
situat pe str. Piata Independentei nr. 1 Marghita este prezentat se initiator primar, Pocsaly Zoltan
Ladislau.
Raportul de avizare favorabil este dat Comisia de administrare a domeniului public si
privat.
Nu sunt aduse completări sau modificări, proiectul fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
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Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din 15 prezenți în sală – absentează doamna consilier
Mărieș Mihaela și domnul consilier Ciarnăul Claudiu – este adoptată Hotărârea nr.145 din 26
noiembrie 2015 pentru aprobare demolare imobil - constructii anexe identificate pe nr. cad.
401 Marghita, dat în administrare Colegiului National Octavioan Goga , situat pe str. Piata
Independentei nr. 1 Marghita.
Punctul trei. Proiectul de hotărâre pentru cuprinderea unor terenuri în domeniul public
al municipiului Marghita si constituirea unui numar cadastral 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 aduse completări sau modificări, proiectul fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 14 consilieri din 14 prezenți în sală – absentează doamna consilier
Mărieș Mihaela și domnii consilieri Kotlar Norbert și Lazăr Ioan – este adoptată Hotărârea
nr.146 din 26 noiembrie 2015 pentru cuprinderea unor terenuri în domeniul public al
municipiului Marghita si constituirea unui numar cadastral.
Punctul patru. Proiectul de hotărâre pentru acordarea concesionarii directe a suprafetei
de 24,93 mp. constructie liberă din caldirea proprietate privata a municipiului Marghita inscrisa
pe nr. topo. 64/2 –fosta cladire a Unitatii Militare către Clubul Pensionarilor Senioria Marghita
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 aduse completări sau modificări, proiectul fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul a 8 consilieri ”pentru”, 5 ”abțineri” – Carp Mariana, Cheregi Gheorghe, Ciarnău
Claudiu, Ilieș Moise și Sandor Emil - din 13 prezenți în sală – absentează doamna consilier
Mărieș Mihaela și domnii consilieri Kotlar Norbert, Lazăr Ioan, Pop Viorel – este respinsă
hotărârea.
Punctul cinci. Discutare proiect de hotarâre privind reteaua scolara pe raza municipiului
Marghita pe anul scolar 2016-2017 pentru inaintare la I.S.J. este prezentat de initiator, domnul
primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.
Raportul de avizare: favorabil este dat de Comisia de cultura, invatamant.
Nu sunt aduse completări sau modificări, proiectul fiind supus spre avizare sub forma
inițiată.
Cu votul a ”pentru” a 14 consilieri din 14 prezenți în sală - absentează doamna consilier
Mărieș Mihaela și domnii consilieri Kotlar Norbert și Lazăr Ioan – proiectul este avizat de
consiliul local.
Punctul șase. Proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Spitalul
Municipal ”Dr.Pop Mircea Marghita, este prezentat de initiator, domnul primar, Pocsaly Zoltan
Ladislau.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nu sunt aduse completări sau modificări, proiectul fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
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Cu votul a ”pentru” a 14 consilieri din 14 prezenți în sală - absentează doamna consilier
Mărieș Mihaela și domnii consilieri Kotlar Norbert și Lazăr Ioan – este adoptată Hotărârea
nr.147 din 26 noiembrie 2015 privind modificarea Statului de funcții la Spitalul Municipal
”Dr.Pop Mircea Marghita.
Punctul șapte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
locuință familială Vodos Alexandru este prezentat de initiator, domnul primar, Pocsaly Zoltan
Ladislau.
Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nu sunt aduse completări sau modificări, proiectul fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul a ”pentru” a 14 consilieri din 14 prezenți în sală - absentează doamna consilier
Mărieș Mihaela și domnii consilieri Kotlar Norbert și Lazăr Ioan – este adoptată Hotărârea
nr.148 din 26 noiembrie 2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru locuință
familială Vodos Alexandru.
8. Probleme curente
Domnul consilier Ilieș Moise solicită conducerii orașului să facă demersuri la conducerea
județului ca prin firma Drumurile județene, zona străzii Arany Janos din Marghita, care de altfel
face parte dintr-un tronson de drum județean, să fie reabilitată, deoarece starea drumului este una
deplorabilă. De asemenea speră ca așa cum a fost refăcut asfaltul în zonele dintre blocuri în
Crinului și Independenței, vor fi reabilitate și în zona Caragiale.
Domnul primar arată că zona blocurilor din strada Caragiale se reface în viitorul apropiat.
În ceea de privește strada Arany Janos a fi refăcută cel mai probabil după ce se face reabilitarea
rețelei de apă și canalizare din zona respectivă.
Doamna consilier Nagy Gabriella solicită sprijinul autorității locale pentru amenajarea
intrării în grădinița din str. 1 Decembrie, deoarece aici după reabilitarea carosabilului, accesul din
drum în grădiniță se poate face numai pe o rampă de 45 de grade, ar fi bine eventual amenajarea
unor trepte de acces.
Doamna Carp Mariana solicită autorității locale studierea posibilității amenajării unor
piste pentru biciclete în zonele unde trotuarele permit acest lucru.
Doamna secretar Demeter Cornelia informaeză consiliul că într-o ședință viitoar urmează
a fi prezentat un nou regulament de autorizare a activităților economice, ca urmare a
modificărilor prevederilor legale în acest sens. Dânsa arată că se urmărește simplificarea
vechiului regulament și că materialuele în acest sens vor fi trimise în format electronic
consilierilor pentru studiu, urmând a se veni cu propuneri în acest sens acolo unde este cazul.
În continuare doamna secretar informează consiliul asupra faptului că în cursul lunii
august o comisie a ANRSC București a efectuat un contrul privind activitățile care cad în sarcina
UAT urilor în ceea ce privește activitatea de salubrizare, activități care sunt autorizate de acest
organism. În urma acestui contrul a fost întocmit un program de măsuri, cu activități și cu
termene. Despre acest program dânsa a aflat tangențial în urma discuțiilor ulterioare purate cu
conducerea Serviciul Public de Alimentare cu Apă Canalizare și Salubrizare. Îmnțelege că acest
proces verbal se află la domnul Groze Liviu, șeful Biroului de administrare a domeniului public
și privat și pentru realizarea măsurilor impuse majoritatea termenelor erau 30 noiembrie 2015.
Prin adresa nr.10963/24 noiembrie 2015, Serviciul Public de Alimentare cu Apă Canalizare și
Salubrizare a depus pentru aprobare regulamente în acest sens, dar nu s-au întocmit referate de
specialitate pentru a susține inițierea unor proiecte de hotărâre. De asemenea sunt documete care
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trebuie dezbătute, întocmite caiete de sarcini etc. Arată că acesată întârziere se datorează faptului
că din luna august până mai acum, nu s-a lucrat nimic la aceste măsuri, activitatea desfășurată în
acest sens de domnul Groze Liviu, șeful biroului de specialitate a dezamăgit-o.
Doamna secretar arată că nu a inclus aceste puncte pe ordinea de zi, deoarece nu sumt
întocmite documentațiile necesare pentru a le putea aproba, cu respectarea legislației în vigoare.
Domnul consilier Ilieș Moise este de părere de trebuie atenționați cei responsabili să-și
facă datoria așa cum trebuie.
Domnul consilier Ciarnău Claudiu dorește să primească pentru ședința viitoare o
informare privind stadiul asocierii și activitățile desfășurate în legătură cu SC APA CANAL
BORS SA. De asemenea solicită domnului primar să asigure siguranța angajaților primăriei,
printr-un control mai riguros al persoanelor care ajung la compartimente. De asemenea solicită
studierea legislației în vigoare pentru a elibera un regulament privind modul de finanțare a
cheltuielilor din instituțiile de învățământ și modul lor de întrebuințare.
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.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Petrică Ionuț

SECRETAR
jr. Demeter Cornelia

