
 
PROCES VERBAL

 
Încheiat azi, 31 martie 2016, orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei municipiului

Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Marghita, convocată în baza Dispoziţiei
Primarului nr.  153  din  25 martie 2016.

Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan , Carp Mariana ,
Cheregi Gheorghe, Ciarnău Claudiu, Horvath Sandor,  Ilieş Moise,  Kotlar Norbert, Lazăr Ioan,
Măries Mihaela, Nagy Gabriella, Papai Iosif, Petrică Ionuţ, Pop Gavril, Pop Viorel şi Sandor
Emil. Absentează domnii consilieri Arkosi Anton și Botos Alexandru.

Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, secretarul
municipiului – doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena şef serviciu administraţie locală.
De asemenea participă din cadrul aparatului de lucru al primarului : Bereteu Viorica şef birou
buget-finanţe, Ciarnău Mihaela șef Birou taxe și impozite, Groze Liviu șef Birou domeniu
public. Din partea instituțiilor subordonate participă: Atyim Lavinia, director Biblioteca ”Ion
Munteanu” Marghita, Demeter Veronica, director Casa de Cultură Marghita și Demeter Ramona,
Ujvarosi Mark, Bozga Călin și  Galer Nicolae din partea Poliției locale Marghita.

De asemenea participă și delegații sătești din Cheț – Borși Erno și Ghenetea – Naghi
Marin.

Auditoriu: Holhos Ioan, Pop Marius Dorel.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în

Primăria Municipiului Marghita, în data de 25 martie 2016,  a Dispoziţiei Primarului nr. 153  din
 25 martie 2016. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii au fost convocaţi în data de 25 martie 2016, 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 Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17
consilieri sunt prezenți 15  consilieri, ședința fiind statutară.

Conform regulanetului  este ales președinte de ședință în persoana domnului consilier
Pop Viorel. Este adoptată cu 15 voturi pentru Hotărârea nr. 37 din 31 martie 2016 privind
alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 2016.

Președintele de ședință supune spre aprobare procesele verbale încheiate în ședințele
anterioare de consiliu. Acestea sunt aprobate sub forma întocmită cu unanimitate de voturi.

La propunerea domnului primar se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct
” Proiect de hotărâre pentru prorogarea termenului de depunere a documentațiilor agenților
economici ce desfășoară activități economice conform O.G.99/2000, termen stabilit prin
Hotătârea consiliului local Marghita nr. 165/16.12.2015”.

Cu această completare domnul Pop Viorel  supune spre aprobare următoarea:
 
Ordine de zi                        

 
1. Proiect de hotărâre pentru  luarea unor măsuri in vederea intocmirii documentatiei pentru
reorganizarea ca societate comerciala  a Serviciului   Public Strand  Municipal Marghita.

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan  
Raport  de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat  

 
2. Proiect de hotărâre pentru  modificarea statului de functii a Spitalului Municipal Dr. Pop
Mircea aprobat prin HCL nr. 3 din 7.01.2016

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare . Comisia juridica

 
3. Proiect de hotărâre privind concesionarea  prin licitatie  publică deschisă cu strigare a unui
spatiu destinat  activităţilor comerciale , situate  in imobilul  de pe  str. A.Tineretului  nr. FN.
fosta centrală  termicală , proprietatea privată a muncipiului Marghita.

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de buget finante

 



Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare . Comisia juridica

 
3. Proiect de hotărâre privind concesionarea  prin licitatie  publică deschisă cu strigare a unui
spatiu destinat  activităţilor comerciale , situate  in imobilul  de pe  str. A.Tineretului  nr. FN.
fosta centrală  termicală , proprietatea privată a muncipiului Marghita.

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de buget finante

 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării si completării Regulamentului  de
organizare si functionare a Politiei Locale Marghita aprobat prin HCL nr. 56 din 30.05.201

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare . Comisia juridica

 
5. Raport de activitate al Politiei Locale a municipiului Marghita pe anul 2015

Prezinta. Ardelean Sorin- sef Serviciul Politie Locala Marghita
 
6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea declansării procedurii de expropiere a unui imobil ,
proprietate privată , reprezentand  teren care se află in planul de dezvoltare al edificiilor  sociale a
municipiului Marghita , expropriere de utilitate publică privind “Conformarea la norme si cerinte
pentru scoli”- pentru Liceul Teoretic Horvath Janos din Municipiul Marghita.

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare . Comisia juridical 

 
7. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 122 din 07.03.2016 privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare Comisia de buget finante

 
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a
municipiului Marghita.

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare Comisia de buget finante

 
9.Proiect de hotărârea privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere  a contribuției
părinților/ reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa Municipiului Marghita
 precum și stabilirea alocației zilnice de hrană din anul 2016

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare Comisia de buget finante

 
10 Proiect de hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Creșei
Municipiului  Marghita

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia socială , Comisia juridica

 
11. Proiect de hotărâre  privind stabilirea chiriei către Parohia Greco Catolica Marghita pentru
terenul in suprafaţă de 1179 mp. folosit de adminstratia locală ca si piata agroalimentară pe str.
N. Bălcescu

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare Comisia de buget finante

 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea subventiilor acordate cultelor religioase de pe raza
municipiului Marghita.

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare Comisia de buget finante

 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu SC Nutrisuim SRL Palota
in vederea infiinţării unei perdele vegetale de protectie, menită să diminueze  disconfortul
 olfactiv creat de activitatea de crestere a suinelor



Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare Comisia de buget finante

 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu SC Nutrisuim SRL Palota
in vederea infiinţării unei perdele vegetale de protectie, menită să diminueze  disconfortul
 olfactiv creat de activitatea de crestere a suinelor

Initiator. primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare. Comisia de administrare a  domeniului public si privat

 

14. Proiect de hotărâre pentru trecerea de pe Statul Român  în domeniul public a unor terenuri
din intravilanul localităţii.

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare. Comisia de administrare a  domeniului public si privat

 

15. Proiect de hotarare pentru aprobarea Caietului de sarcini a serviciului de salubizare pentru
activitatea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si
reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora.

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare. Comisia de administrare a  domeniului public si privat,                        
                            Comisia de mediu, agricultură

 

16. Proiect de hotarare  pentru modificarea unor taxe  aprobate prin hotărâri de consiliu referitor
la administrarea domeniului public/privat si a activitatilor economice cu caracter temporar
desfăşurate pe acesta.

Initiator. primar Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare.Comisa de buget finante

 

17. Proiect de hotarâre pentru aprobarea acceptării cu titlu gratuit din partea OMV Petrom  a
unor mijloace fixe investitii ale OMV Petrom pentru cuprinderea in patrimoniul municipiului.

Initiator. primar Pocsaly Zoltan   
Raport de avizare: Comisa juridica și Comisia de administrare a domeniului public si

privat
 

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidentele contabile a mijlocului fix -	constructie   „
Casa Cazanelor ” cu nr de inv 1007 si valoare de 26 879.78 lei , care apartine domeniului privat
al UAT Municipiul Marghita fiind in administrarea Liceului Teoretic „ Horvath Janos”

Initiator. primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisa juridica Comisia de administrare a domeniului public si privat

19. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Marghita  pe anul 2015

 

20. Raport  de  activitate  pe   anul  2015 -  Biblioteca Municipală „ Ioan Munteanu ”       -
Marghita				

Prezinta : doamna Atyim Lavinia       

 

21. Raport de activitate al Casei de cultura a municipiului Marghita    pe anul 2015

Prezinta doamna Demeter Veronica  

 



Prezinta : doamna Atyim Lavinia       

 

21. Raport de activitate al Casei de cultura a municipiului Marghita    pe anul 2015

Prezinta doamna Demeter Veronica  

 

22. Proiect de hotărâre pentru prorogarea termenului de depunere a documentațiilor agenților
economici ce desfășoară activități economice conform O.G.99/2000, termen stabilit prin
Hotătârea consiliului local Marghita nr. 165/16.12.2015 

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan
Raport  de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

23. Probleme curente

 

Cu votul a 15 consilieri pentru este aprobată ordinea de zi, fiind astfel adoptată
Hotărârea nr.38 din 31 martie 2016 privind adoptarea ordinii de zi al ședinței ordinare din 31
martie 2016 și a proceselor verbale întocmite cu ocazia ședințelor anterioare.

 
Punctul unu. Proiectul de hotărâre pentru  luarea unor măsuri în vederea întocmirii

documentației pentru reorganizarea ca societate comercială  a Serviciului   Public Strand
 Municipal Marghita este prezentat de initiator, domnul primar Pocsaly Zoltan.

Raportul  de avizare favorabil este prezentat de Comisia de administrare a domeniului
public si privat.

Domnul primar  explică necesitatea reorganizării activității ștrandului termal.
Prezent în sală domnul Holhoș Ioan administratorul firmei de contabilitate CONTAHOL

prezintă  unele aspecte privind reorganizarea acestei activități, prin înființarea unei societăți pe
acțiuni sau a unui srl. Dânsul arată că ambele forme de organizare pot fi controlate foarte bine de
viitorul acționar – consiliul local. Dânsul consideră totuși că este mai benefic atât din punct de
vedere financiar cât și al funcționalității, înființarea unui srl. În continuare dă unele detalii tehnice
privind înființarea în caul de față a unui viitor SRL.

Domnul consilier  Ciarnău Claudiu arată că prin această reorganizare trebuie să se aibă în
vedere ce este bine pentru oraș și pentru viitorul ștrandului.

Sala este parasită de doamna consilier Mărieș Mihaela și sosește în sală domnul consilier
Arkosi Anton.

În continuare consiliul local stabilește ca administratorul societății să fie domnul
Koppanayi Zsolt, capitalul social să fie de 50.000 lei. Domnul primar enumeră denumirile care
vor fi propuse societății, consiliul local însușindu-și aceste denumiri.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre astfel completat. Cu votul a 16 consilieri
”pentru”, din totalul de 16 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr.39 din 31 martie 2016
pentru  luarea unor măsuri în vederea întocmirii documentației pentru reorganizarea ca
societate comercială  a Serviciului   Public Strand  Municipal Marghita.

Se reîntoarce în sală doamna consilier Mărieș Mihaela.
 
Punctul doi. Proiectul de hotărâre pentru  modificarea statului de functii a Spitalului

Municipal Dr. Pop Mircea aprobat prin HCL nr. 3 din 7.01.2016 este prezentat de initiator,
domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în comisiile de
specialitate.

Raportul  de avizare favorabil este  prezentat de Comisia juridică.
Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a

17 consilieri din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 40 din 31 martie 2016
pentru  modificarea statului de functii a Spitalului Municipal ”Dr. Pop Mircea” aprobat prin
HCL nr. 3 din 7.01.2016.
 

Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind concesionarea  prin licitatie  publică deschisă
cu strigare a unui spatiu destinat  activităţilor comerciale , situate  in imobilul  de pe  str.
A.Tineretului  nr. FN. fosta centrală  termicală , proprietatea privată a muncipiului Marghita
este prezentat de initiator, domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și
dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul  de avizare favorabil este  prezentat de Comisia de buget finanțe.



pentru  modificarea statului de functii a Spitalului Municipal ”Dr. Pop Mircea” aprobat prin
HCL nr. 3 din 7.01.2016.
 

Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind concesionarea  prin licitatie  publică deschisă
cu strigare a unui spatiu destinat  activităţilor comerciale , situate  in imobilul  de pe  str.
A.Tineretului  nr. FN. fosta centrală  termicală , proprietatea privată a muncipiului Marghita
este prezentat de initiator, domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și
dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul  de avizare favorabil este  prezentat de Comisia de buget finanțe.
Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a

17 consilieri, din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 41 din 31 martie
2016 privind concesionarea  prin licitatie  publică deschisă cu strigare a unui spatiu destinat
 activităţilor comerciale , situate  in imobilul  de pe  str. A.Tineretului  nr. FN. fosta centrală
 termicală , proprietatea privată a muncipiului Marghita.
 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea modificării si completării
Regulamentului  de organizare si functionare a Politiei Locale Marghita aprobat prin HCL nr. 56
din 30.05.2015 este prezentat de initiator, domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost
studiate și dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul  de avizare favorabil este  prezentat de Comisia juridică.
Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a

17 consilieri, din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 42 din 31 martie
2016 privind aprobarea modificării si completării Regulamentului  de organizare si
functionare a Politiei Locale Marghita aprobat prin HCL nr. 56 din 30.05.2015.
 

Punctul cinci. Raportul de activitate al Politiei Locale a municipiului Marghita pe anul
2015 a fost studiat în comisiile de specialitate. Consiliul local a luat la cunoștință raportul
prezentat.

Domnul Sandor Emil apreciază activitatea depusă de Poliția locală, fiind necesară
susținerea în continuare a acestei activități pentru a schimba fața orașului.

Domnul Horvath Sandor este de aceeași părere cu antevorbitorul său, dar consideră
oportună și o prioritizare a activităților și a obiectivelor ce trebuie realizate de Poliția Locală.

Domnul consilier Petrică Ioan  arată că trebuie acordată o mai mare atenție ”civilizării ”
acelor proprietari de autovehicule care parchează pe spațiile verzi sau trouare.

Doamna Carp Mariana este de părere că doar în urma unor amenzi aplicate celor certați
cu legea, putem impune un mod civilizat de a trăi în acest oraș.
 

Punctul șase. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea declansării procedurii de
expropiere a unui imobil , proprietate privată , reprezentand  teren care se află in planul de
dezvoltare al edificiilor  sociale a municipiului Marghita , expropriere de utilitate publică privind
“Conformarea la norme si cerinte pentru scoli”- pentru Liceul Teoretic Horvath Janos din
Municipiul Marghita , este prezentat de initiator, domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au
fost studiate și dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul de avizare este prezentat de Comisia juridică . 
Grupul consilierilor PNL se retrage pentru câteva minute pentru consultări. La

întoarcerea în sală, domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că, grupul pe care-l reprezintă
respectă atât interesul școlii, cât și al proprietății private.  Consideră că prețul stabilit de 23-24
euro/mp este un preț avantajos municipalității, dar poate că nu convine celeilate părți. Dacă în
timpul negocierilor purtate acest preț crește cu un procent mai mare de cu 20%, dânsul consideră
necesară rediscutarea acestei probleme în plenul consiliului.  

Doamna consilier Nagy Gabriella arată că dacă se ajunge la o nouă sumă consiliul v-a
hotărâ în acest sens.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a
17 consilieri din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 43 din 31 martie 2016
privind aprobarea declansării procedurii de expropiere a unui imobil , proprietate privată ,
reprezentand  teren care se află in planul de dezvoltare al edificiilor  sociale a municipiului
Marghita , expropriere de utilitate publică privind “Conformarea la norme si cerinte pentru
scoli”- pentru Liceul Teoretic Horvath Janos din Municipiul Marghita.
 

Punctul șapte. Proiectul de hotărârea privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 122 din
07.03.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 este prezentat de
initiator, primar Pocsaly Zoltan. Meterialele anexate au fost discutate și dezbătute în comisiile de
specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de buget finante.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a



scoli”- pentru Liceul Teoretic Horvath Janos din Municipiul Marghita.
 

Punctul șapte. Proiectul de hotărârea privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 122 din
07.03.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 este prezentat de
initiator, primar Pocsaly Zoltan. Meterialele anexate au fost discutate și dezbătute în comisiile de
specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de buget finante.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a
17 consilieri din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 44 din 31 martie 2016
privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 122  din 07.03.2016 privind rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
 

Punctul opt. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli a municipiului Marghita, pe anul 2016 este prezentat de initiator, primar Pocsaly
Zoltan. Meterialele aanexate au fost discutate și dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de buget finante.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a
17 consilieri, din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 45 din 31 martie
2016 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita,
pe anul 2016.

Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere
 a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa
Municipiului Marghita  precum și stabilirea alocației zilnice de hrană din anul 2016 este
prezentat de initiator, primar Pocsaly Zoltan. Meterialele anexate au fost discutate și dezbătute în
comisiile de specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de buget finante.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a
17 consilieri din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 46 din 31 martie 2016
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere  a contribuției
părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează Creșa Municipiului Marghita
 precum și stabilirea alocației zilnice de hrană din anul 2016.

 
Punctul zece. Proiectul de hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare a Creșei Municipiului  Marghita este prezentat de initiator, primar Pocsaly Zoltan.
Meterialele anexate au fost discutete și dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia socială și  Comisia juridică.
Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a

17 consilieri, din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 47 din 31 martie
2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Creșei Municipiului
 Marghita.
 

Punctul unsprezece. Proiect de hotărâre  privind stabilirea chiriei către Parohia Greco
Catolica Marghita pentru terenul in suprafaţă de 1179 mp folosit de adminstratia locală ca si
piata agroalimentară pe str. N. Bălcescu este prezentat de initiator, primar Pocsaly Zoltan.
Meterialele anexate au fost discutate și dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de buget finante.
Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a

17 consilieri din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 48 din 31 martie 2016
privind stabilirea chiriei către Parohia Greco Catolica Marghita pentru terenul in suprafaţă
de 1179 mp. folosit de adminstratia locală ca si piata agroalimentară pe str. N. Bălcescu.
 

Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea subventiilor acordate
cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita este prezentat de initiator, primar Pocsaly
Zoltan. Meterialele anexate au fost discutate și dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de buget finante.
Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a

17 consilieri din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 49 din 31 martie 2016

privind  acordarea de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor de pe raza
municipiului Marghita, pe anul 2016.

Domnul consilier Sandor Emil arată că, dacă există o posibilitate ca la o viitoare
rectificare de buget să se mai aloce bani la acest capitol, să fie sprijinite cu niște sume mai



Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de buget finante.
Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a

17 consilieri din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 49 din 31 martie 2016

privind  acordarea de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor de pe raza
municipiului Marghita, pe anul 2016.

Domnul consilier Sandor Emil arată că, dacă există o posibilitate ca la o viitoare
rectificare de buget să se mai aloce bani la acest capitol, să fie sprijinite cu niște sume mai
considerabile și Bisericile Greco-catolice din Cheț și Ghenetea, deoarece acum acestea au primit
niște sume modice.

 

Punctul treisprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu
SC Nutrisuim SRL Palota in vederea infiinţării unei perdele vegetale de protectie menită să
diminueze  disconfortul  olfactiv creat de activitatea de creștere a suinelor este prezentat de
domnul primar Pocsaly Zoltan. Meterialele anexate au fost discutate și dezbătute în comisiile de
specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de administrare a  domeniului
public si privat.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ” pentru” a
16 consilieri și o abținere – dl consilier Petrică Ionuț, din totalul de 17 prezenți în sală este
adoptată  Hotărârea nr. 50 din 31 martie 2016 pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu
SC Nutrisuim SRL Palota in vederea infiinţării unei perdele vegetale de protectie menită să
diminueze  disconfortul  olfactiv creat de activitatea de creștere a suinelor.

 

Punctul paisprezece. Proiectul de hotărâre pentru trecerea de pe Statul Român  în
domeniul public a unor terenuri din intravilanul localităţii este prezentat de domnul primar
Pocsaly Zoltan. Meterialele anexate au fost discutate și dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de administrare a  domeniului
public si privat.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentu” a
17 consilieri din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 51 din 31 martie 2016
pentru cuprinderea unor terenuri din intravilan în domeniul public al localității Marghita.

 

Punctul cinsprezece. Proiectul de hotarare pentru aprobarea Caietului de sarcini a
serviciului de salubizare pentru activitatea si transportul deseurilor provenite din locuinte,
generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora este
prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan. Meterialele anexate au fost discutate și dezbătute în
comisiile de specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de administrare a  domeniului
public si privat și Comisia de mediu, agricultură.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a
17 consilieri, din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 52 din 31 martie
2016 pentru aprobarea Caietului de sarcini a serviciului de salubizare pentru activitatea si
transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si
reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora.

 

Punctul șaisprezece. Proiectul de hotarare  pentru modificarea unor taxe  aprobate prin
hotărâri de consiliu referitor la administrarea domeniului public/privat si a activitatilor
economice cu caracter temporar desfăşurate pe acesta este prezentat de domnul primar Pocsaly
Zoltan. Meterialele anexate au fost discutate și dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de buget finanțe.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a
17 consilieri, din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 53 din 31 martie
2016 pentru modificarea unor taxe  aprobate prin hotărâri de consiliu referitor la
administrarea domeniului public/privat si a activitatilor economice cu caracter temporar
desfăşurate pe acesta.



Zoltan. Meterialele anexate au fost discutate și dezbătute în comisiile de specialitate.
Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia de buget finanțe.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a
17 consilieri, din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 53 din 31 martie
2016 pentru modificarea unor taxe  aprobate prin hotărâri de consiliu referitor la
administrarea domeniului public/privat si a activitatilor economice cu caracter temporar
desfăşurate pe acesta.

 

Punctul șaptesprezece. Proiectul de hotarâre pentru aprobarea acceptării cu titlu gratuit
din partea OMV Petrom  a unor mijloace fixe investitii ale OMV Petrom pentru cuprinderea in
patrimoniul municipiului este prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan. Meterialele anexate au
fost discutate și dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia juridica și  Comisia de
administrare a domeniului public si privat.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a
17 consilieri, din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 54 din 31 martie
2016 pentru aprobarea acceptării cu titlu gratuit din partea OMV Petrom  a unor mijloace fixe
investitii ale OMV Petrom pentru cuprinderea in patrimoniul municipiului.

 

Punctul optsprezece. Proiectul de hotărâre privind scoaterea din evidentele contabile a
mijlocului fix -	constructie „ Casa Cazanelor ” cu nr de inv 1007 si valoare de 26 879.78 lei ,
care apartine domeniului privat al UAT Municipiul Marghita fiind in administrarea Liceului
Teoretic „ Horvath Janos” este prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan. Meterialele anexate
au fost discutate și dezbătute în comisiile de specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia juridica și  Comisia de
administrare a domeniului public si privat.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a
17 consilieri, din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 55 din 31 martie
2016 privind scoaterea din evidentele contabile a mijlocului fix -	constructie „ Casa Cazanelor
” cu nr de inv 1007 si valoare de 26 879.78 lei , care apartine domeniului privat al UAT
Municipiul Marghita fiind in administrarea Liceului Teoretic „ Horvath Janos”.

 

Punctul nouăsprezece. Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a
municipiului Marghita  pe anul 2015, a fost studiat în comisiile de specialitate . Nu sunt purtate
discuții, consiluiul local luând act de materialul prezentat.

 

Punctul douăzeci. Raportul  de  activitate  pe   anul  2015 al  Bibliotecii Municipale      „
Ioan Munteanu ” - Marghita	 întocmit	 de	 doamna Atyim Lavinia, a fost studiat și dezbătut în
comisiile de specialitate. Nu sunt purtate discuții, consiliul local luând act de materialul
prezentat.

 

Punctul douăzeci și unu. Raportul de activitate al Casei de cultura a municipiului
Marghita    pe anul 2015, întocmit de doamna Demeter Veronica, a fost studiat și dezbătut în
comisiile de specialitate. Nu sunt purtate discuții, consiluiul local luând act de materialul
prezentat.

 

 

Punctul douăzeci și doi. Proiectul de hotărâre pentru prorogarea termenului de depunere
a documentațiilor agenților economici ce desfășoară activități economice conform O.G.99/2000,
termen stabilit prin Hotătârea consiliului local Marghita nr. 165/16.12.2015 este prezentat de
domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele anexate au fost discutate și dezbătute în comisiile de
specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia juridica și  Comisia de



 

Punctul douăzeci și doi. Proiectul de hotărâre pentru prorogarea termenului de depunere
a documentațiilor agenților economici ce desfășoară activități economice conform O.G.99/2000,
termen stabilit prin Hotătârea consiliului local Marghita nr. 165/16.12.2015 este prezentat de
domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele anexate au fost discutate și dezbătute în comisiile de
specialitate.

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de Comisia juridica și  Comisia de
administrare a domeniului public si privat.

Este supus spre aprobare proiectul de hotărâre sub forma prezentată. Cu votul ”pentru” a
17 consilieri, din totalul de 17 prezenți în sală este adoptată  Hotărârea nr. 56 din 31 martie
2016 pentru prorogarea termenului de depunere a documentațiilor agenților economici ce
desfășoară activități economice conform O.G.99/2000, termen stabilit prin Hotătârea
consiliului local Marghita nr. 165/16.12.2015.
 

Punctul douăzeci și trei.  Probleme curente.

Doamna Ciarnău Mihaela – șef Birou taxe și impozite – arată că a fost publicat spre
dezbatere publică proiectul  de hotarâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2017. Consilierii au primit acest material pe adresele lor de e-mail.

Consiliul local a hotărât, ca dezbaterea publică pe marginea acestui proiect de hotărâre să
aibă loc în data de 12 aprilie, orele 15.00, în sala de conferințe a Primăriei.

Domnul consilier Ciarnău Claudiu propune colegilor consilieri, ca cele trei partide care
formează consiliul local să hotărească de comun acord reducerea cotei de impozitare pe care o
dețin societățile comerciale de la 0,9%, la 0,6% de exemplu.

Domnul consilier Arkosi Anton este de părere că reducerea este benefică pentru agenții
economici dar, trebuie să vedem cu ce procent se poate diminua pentru a nu periclita bune
funcționarea a orașului, banii aceștia fiiund lipsă la constituirea bugetului pe anul 2017.

Domnul consilire Horvath Sandor este de acord cu reducerea acestor cote de impozitare
dar fără a exagera, mai ales sacum cânt impozitele pentru persoanele fizice în unele cazuri au fost
dublate.

În continuare sunt prezentate cereri discutate în cadrul comisiilor de specialitate și modul
lor de soluționare.

Doamna secretar Demeter Cornelia prezintă referatul 2226/17.03.2016, întocmit de
doamna Horvath Marinela, inspector în cadrul Biroului buget contabilitate-salarizare, prin care
se aduce la cunoștința consiliului local faptul că, domnul viceprimar Lazăr Ioan, în perioada 4
aprilie 2016 – 15 aprilie 2016, se va afla în concediu de odihnă, concediu aferent anului 2015.
Consiliul local al municipiului Marghita, a luat la cunoștiță acest fapt.

Nefiind alte discuții, doamna  preşedinte  Pop Gavril mulţumeşte tuturor celor prezenţi
pentru participarea la lucrările şedinţei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                  SECRETAR
                                     Pop Viorel                                           jr. Demeter Cornelia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extras din procesul verbal al ședibnței ordinare din data de 31 martie 2016:
…

”Doamna secretar Demeter Cornelia prezintă referatul 2226/17.03.2016, întocmit de
doamna Horvath Marinela, inspector în cadrul Biroului buget contabilitate-salarizare, prin care
se aduce la cunoștința consiliului local faptul că, domnul viceprimar Lazăr Ioan, în perioada 4
aprilie 2016 – 15 aprilie 2016, se va afla în concediu de odihnă, concediu aferent anului 2015.
Consiliul local al municipiului Marghita, a luat la cunoștiță acest fapt.”

 
…
 

Secretar, 
Jr.Demeter Cornelia

 
 
 
 


