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PROCES VERBAL 

 

 

            Încheiat azi, 30 ianuarie 2014, orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei 

municipiului Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Marghita, 

convocată în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 25 din 24.01.2014.     

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

Anton,  Botos Alexandru, Ciarnău Claudiu, Carp Mariana, Cheregi Gheorghe,  

Horvath Sandor, Ilieş Moise, Kotlar Norbert, Lazăr Ioan, Măries Mihaela,  Nagy 

Gabriella, Papai Iosif, , Sandor Emil, Timar Iulius. Absentează domnul consilier Pop 

Viorel. Participă delegatul sătesc Borsi Ernest şi Naghi Marin. 

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 

secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia, înlocuitorul secretarului 

municipiului - doamna Ciupe Elena, doamna Szabo Timea, din cadrul aparatului 

permanent de lucru al consiliului local. 

 Participă de asemenea la lucrările şedinţei ca şi auditoriu: Porsztnert Sarolta şi 

Demian Zsolt, consilieri ai primarului, Bereteu Viorica – contabil şef, Ciarnău 

Mihaela – şef Birou impozite şi taxe locale, Horgoş Viorel, Mike Pal. 

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

intrarea în Primăria Municipiului Marghita, în data de 24 ianuarie 2014 a Dispoziţiei 

Primarului nr 25 din 24.01.2014. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi 

obiective în acest sens. 

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

24 ianuarie 2014, 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 4-5 zile înaintea  

şedinţei de consiliu. 

Înaintea începerii dezbaterilor domnul Lupău Gheorghiţă înmânează domnului 

viceprimar Lazăr Ioan plachetă comemorativă pentru recunoaşterea activităţii pentru 

dezvoltarea Fundaţiei Vasile Goldiş. 

Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Ciarnău Claudiu, care constată 

că sunt întrunite condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa ordinară.  

Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următoarea  

 

O R D I N E   DE  Z I : 

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local ca urmare a 

demisiei domnului Durnea Cosmin. 



2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul 

Local al municipiului Marghita a domnului Petrică Pavel Ionuţ, următorul 

supleant pe lista de candidaturi a PSD 

Raport de avizare: Comisia de validare. 

3. Depunerea jurământului domnului Petrică Pavel Ionuţ în calitate de consilier 

local. 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Graficului-calendar de lucru a Comisiei 

sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea întocmirii „Listei 

de prioritate pentru repartizarea locuinţelor ANL” 

Iniţiator: Primar, Pocsaly Zoltan 

Raport de avizare: Comisia juridică 

5. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2013 

Iniţiator: Primar, Pocsaly Zoltan 

Raport de avizare: Comisia socială, culturală, sport 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite 

părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor 

cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu 

handicap vizual grav, la nivelul municipiului Marghita pentru anul 2014 

Iniţiator: Primar, Pocsaly Zoltan 

Raport de avizare: Comisia buget finanţe 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate în 

anul 2014 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social 

potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat 

Iniţiator: Primar, Pocsaly Zoltan 

Raport de avizare: Comisia socială, culturală, sport  

8. Proiect de hotărâre pentru reglementarea juridică a terenului înscris în CF pe 

nr. topo. 1147/6 Marghita în suprafaţă de 1436 mp. 

Iniţiator: Primar, Pocsaly Zoltan 

Raport de avizare: Comisia juridică şi Comisia de administrare a domeniului 

public şi privat 

 

 

 Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 3 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei 

ordinare a Consiliului local al municipiului Marghita din 30 ianuarie 2014.  

 

1. Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de 

consilier local ca urmare a demisiei domnului Durnea Cosmin. Ajunge la lucrările 

şedinţei doamna Nagy Gabriella. 

Nefiind purtate discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. 



Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenţi  în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 4 din 30 ianuarie 2014 privind încetarea mandatului de consilier 

local ca urmare a demisiei domnului Durnea Cosmin. 

 

2. Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 

local în Consiliul Local al municipiului Marghita a domnului Petrică Pavel Ionuţ, 

următorul supleant pe lista de candidaturi a PSD. 

Comisia de validare se retrage pentru a studia materialele pentru validare şi a 

întocmi procesul verbal în acest sens. După reluarea şedinţei preşedintele comisiei 

de validare doamna Nagy Gabriella dă citire procesului verbal al comisiei. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 15 voturi pentru din 15 consilieri în funcţie este adoptată Hotărârea nr. 5 

din 30 ianuarie 2014 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul 

Local al municipiului Marghita a domnului Petrică Pavel Ionuţ, următorul 

supleant pe lista de candidaturi a PSD. 

 

3. Punctul trei. În urma validării domnul Petrică Pavel Ionuţ depune şi 

semnează în faţa consiliului local jurământul de consilier local. 

 

4. Punctul patru. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Graficului-calendar 

de lucru a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea 

întocmirii „Listei de prioritate pentru repartizarea locuinţelor ANL”. 

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind purtate discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi este adoptată Hotărârea nr. 6 

din 30 ianuarie 2014 pentru aprobarea Graficului-calendar de lucru a Comisiei 

sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea întocmirii „Listei de 

prioritate pentru repartizarea locuinţelor ANL”. 

 

5. Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali 

ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2013.  

Avizul favorabil este prezentat de Comisia social, cultură, învăţământ şi sport. 

Nefiind purtate discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi este adoptată Hotărârea nr. 7 

din 30 ianuarie 2014 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2013. 
 

6. Punctul şase. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de 

asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii 

lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , 

adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu 

handicap vizual grav, la nivelul municipiului Marghita pentru anul 2014. 



Proiectul de hotărâre este avizat favorabil de către Comisia de buget finanţe şi 

Comisia social, cultură, învăţământ şi sport. 

 În cadrul dezbaterilor se aduc clarificări cu privire la suportarea cheltuielilor 

pentru asistenţii personali. În conformitate cu reglementările legale în vigoare 

indemnizaţia asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav este suportată în 

cotă de până la 75 % din bugetul de stat, iar cealaltă parte de 25 % se va suporta din 

veniturile bugetului local. 

Nefiind purtate alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi este adoptată Hotărârea nr. 8 

din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite 

părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu 

handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu 

handicap vizual grav, la nivelul municipiului Marghita pentru anul 2014. 

 

7. Punctul şapte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul de lucrări ce 

vor fi efectuate în anul 2014 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor 

social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. 

Comisia social, cultură, învăţământ şi sport avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. 

Doamna Carp Mariana aduce în discuţie faptul că sunt multe persoane care 

sunt declarate inapte de muncă. 

Domnul Timar Iulius propune invitarea preşedintelui comisiei de la medicina 

muncii în vederea purtării unor discuţii pentru a reduce cazurile de scutiri apărute la 

persoanele beneficiare de ajutor social. 

Nefiind purtate alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi este adoptată Hotărârea nr. 9 

din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate în 

anul 2014 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit 

Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. 

 

8. Punctul opt. Proiectul de hotărâre pentru reglementarea juridică a terenului 

înscris în CF pe nr. topo. 1147/6 Marghita în suprafaţă de 1436 mp.  

Avizul favorabil este prezentat de Comisia juridică şi Comisia de administrare 

a domeniului public şi privat. 

Se prezintă proiectul în plenul consiliului şi nefiind purtate alte discuţii se 

supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi este adoptată Hotărârea nr. 10 

din 30 ianuarie 2014 pentru reglementarea juridică a terenului înscris în CF pe 

nr. topo. 1147/6 Marghita în suprafaţă de 1436 mp.  

 

 



Discuţii diverse. 

Domnul Arkosi Anton prezintă cererile adresate Comisiei buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat şi soluţiile date acestora. 

Cererea nr. 1/4308/16.12.2013 prin care SC Stocarpark SRL solicită 

modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a administrării parcărilor 

publice în municipiul Marghita în sensul acordării posibilităţii societăţilor 

comerciale de a rezerva locuri de parcare. Analizând solicitarea comisia de 

administrare a domeniului public şi privat nu a avizat favorabil această solicitare. 

Pentru a ajunge la această soluţie comisia a luat în considerare că în cursul acestui an 

încep lucrările de reabilitarea a drumurilor din Marghita şi vor fi afectate inclusiv 

locurile de parcare de pe str. Republicii. Pe de altă parte, se pune sub semnul 

întrebării şi funcţionarea acestui sistem de rezervare. 

Cererea nr. 1/178 din 21.01.2014 a Episcopiei Greco Catolice Oradea, 

Protopopiatul Marghita prin care solicită stabilirea sumei pentru terenul proprietatea 

parohiei situat în piaţa de alimente din str. N. Bălcescu. Comisia a propus ca suma 

pentru chirie să fie discutată şi stabilită după aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2014, în acelaşi timp propune o deplasare la faţa locului în vederea 

stabilirii unei locaţii pentru piaţa agroalimentară. 

Cererea nr. 1/179 din 21.01.2014 a Episcopiei Greco Catolice Oradea, 

Protopopiatul Marghita prin care solicită subvenţii pentru anul financiar 2014. acestă 

solicitare va fi discutată după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2014. 

Domnul Timar Iulius caută modalităţi pentru determinarea contribuabililor 

restanţieri la bugetul local pentru plata impozitelor şi taxelor. Se propune soluţia 

afişării în public a unei liste privind persoanele cu debite restante la bugetul local sau 

iniţierea unui proiect de hotărâre privind scutirea de la plata penalităţilor  la impozite 

dacă se plăteşte debitul într-o anumită perioadă determinată. 

Comisiile de specialitate şi consilierii nominalizaţi în Raportul de control a 

Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor din data de 26.11.2013 au depus rapoartele 

anuale de activitate. 

 Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Ciarnău Claudiu mulţumeşte tuturor 

celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 

                               Ciarnău Claudiu                                   jr. Demeter Cornelia 

        

  

 

 
 


