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 Încheiat azi, 17 ianuarie 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.15 din 11 ianuarie 2013. 
 Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan, Arkosi Anton,  
Botos Alexandru, Carp Mariana, Cheregi Gheorghe, Ciarnău Claudiu, Durnea Cosmin, 
Horvath Sandor, Ilieş Moise, Kotlar Norbert, Lazăr Ioan, Măries Mihaela, Nagy 
Gabriella,  Papai Iosif,  Sandor Emil şi Timar Iulius. Absenzează motivat domnul 
consilier Pop Viorel. 
 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 
secretarului municipiului - doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena - şeful 
biroului administraţie locală, jurista consiliului doamna Szabo Timea,  Bereteu Viorica  
din partea biroului buget contabilitate al Primăriei municipiului Marghita şi Boşca Anca 
din partea Biroului Taxe şi impozite al Primăriei municipiului Marghita. 
 Auditoriu Bradacs Aliz şi Demian Zsolt.  

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea 
în Primăria Municipiului Marghita, în data de 11 ianuarie 2013, a Dispoziţiei Primarului 
nr. 15 din 11 ianuarie 2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în 
acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  11 
ianuarie 2013, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, 
precum şi ordinea de zi.  

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Arkosi Anton constată că sunt întrunite 
condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa ordinară.  

Se supune la vot procesul verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a consiliului 
local din data de 18 decembrie 2012. Procesul verbal este aprobat cu 16 voturi pentru, 
sub forma întocmită. 

Preşedintele de şedinţă consilier Arkosi Anton supune la vot următoarea  
 

O R D I N E   DE  Z I : 
   

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.53 din 27 noiembrie 2012 privind 
stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 la nivelul 
municipiului Marghita, 

                Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                Raport de avizare: Comisia  de buget-finanţe 

 
 Cu 16 voturi pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
1 din 17 ianuarie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Marghita din 17 ianuarie 2013 şi a procesului verbal 
a şedinţei ordinare a Consiliului local din 18 decembrie 2012.  



 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.53 din 27 noiembrie 2012 
privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 la nivelul 
municipiului Marghita este prezentat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 
 Domnul primar explică necesitatea modificării acestei hotărâri, majorarea nu v-a 
împovăra exagerat populaţia, beneficiile pentru populaţie în acest an 2013 fiind mult mai 
mari. 
 Domnul consilier Arkosi Anton prezintă avizul favorabil al comisiei de buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat. 
 Preşedintele de şedinţă roagă grupurile parlamentare să – şi exprime punctul de 
vedere referitor la acest proiect de hotărâre. 
 Domnul consilier Cheregi Gheorghe arată că grupul PNL nu este de acord cu 
acest proiect de majorare deoarece, în cursul lunii noiembrie s-a luat deja o hotărâre în 
acest sens. Nu crede că, în o lună şi jumătate au fost modificări majore în situaţia 
economică a oraşului, modificări ce ar justifica solicitarea de majorare. Bugetul pe anul 
2013 nu a fost încă stabilit, deci nu se cunoaşte încă cifrele bugetului pe acest an să se 
ştie că această majorare este necesară. Dânsul arată că, gruparea PNL se află în opoziţie 
în actualul consiliu, dar nu aceasta este principalul motiv de respingere a acestei hotărâri. 
Colectarea taxelor şi impozitelor trebuie optimizată, astfel se vor încasa mai mulţi bani la 
bugetul local. De asemenea, banii primiţi în bugetul pe acest an trebuie cheltuiţi cu 
atenţie. Trebuie să se analizeze unde se pot face reduceri la cheltuieli, să nu se facă 
excese la unele capitole bugetare, să nu se înceapă lucrări mari care nu au o importanţă 
majoră, să se insiste pe terminarea celor începute. De asemenea solicită ca, comisiile de 
recepţie să-şi facă treaba aşa cum trebuie, pentru a nu avea probleme ulterioare cu aceste 
lucrări. 
 Domnul consilier Timar Iulius arată că, actualul consiliu trebuie să dea dovadă de 
responsabilitate şi corectitudine în tot ceea ce face. Taxele locale nu au fost indexate de 
trei ani, în alte localităţi ( Oradea de ex.) au fost făcute modificări anual ajungându-se la 
un nivel de peste 27% faţă nivelul prevăzut în O.U.G. Consiliul local prin votarea acestei 
majorări arată faptul că nu doreşte ca urbea să rămână pe loc. Nu cunoaşte motivul de ce 
vechiul consiliu, nu a majorat în fiecare an cu un procent minim taxele, dar acum 
consideră că acestea trebuie majorate. De asemenea cere corectitudine din partea tuturor 
ordonatorilor de credite, care solicită alocarea de fonduri bugetare pentru instituţiile pe 
care le conduc, pentru ca la stabilirea bugetului pe anul 2013, să nu avem de-a face cu 
exagerări. Aici face referire la cererea Colegiului Naţional Octavian Goga, privind 
sumele solicitate pentru repararea acoperişului, sume care după părerea dânsului sunt 
exagerate şi nejustificate. 
 Domnul consilier Horvath Sandor arată că, în cadrul grupului UDMR a fost  
dezbătută această majorare, fiind purtate discuţii aprinse atât pro, cât şi contra. Dar a fost 
luată în considerare necesitatea alocării banilor către investiţiile deja începute, în vederea 
terminării lor, investiţii care sunt în beneficiul locuitorilor, mult mai mult decât această 
povară de majorare a taxelor. De asemenea dânsul nu îşi explică poziţia grupului PNL, 
care s-a retras în opoziţie încă de la începutul mandatului,  arătându-şi de multe ori 
poziţia prin respingerea unor hotărâri iniţiate. Dacă aparatul de specialitate al primarului 
nu este sprijinit de consiliu, acesta nu poate să facă realizări, având buzunarele goale, fapt 
pentru care gruparea UDMR votează pentru adoptarea acestei hotărâri. 
 Domnul consilier Cheregi Ghorghe arată că gruparea PNL nu a pornit de la 
început cu ideea de a intra în opoziţie, dar pe parcurs a constatat că este obligat să intre în 
opoziţie faţă de celelalte grupări din consiliul local. 
 Domnul consilier Ciarnau Claudiu arată că, nu îşi explică de ce în noiembrie 



actualul consiliu nu a vrut majorarea, iar acum ţine neapărat la această majorare. Nu 
consideră că poziţia de respingere a hotărârii de către gruparea PNL este populism, 
nefiind totuşi nu este un populism mai mare decât adoptarea unei hotărâri de menţinere a 
taxelor în noiembrie 2012, de către toate grupările din consiliul local.  De asemenea 
spune că gruparea PNL nu a intervenit pe lângă ordonatori de credite, ca să solicite 
fonduri exagerate pentru instituţiile subordonate. Arată că votul grupului PNL de 
menţinere  a taxelor stabilite în noiembrie 2012, nu ar trebuie să aţâţe spiritele în cadrul 
consiliului local, este dreptul lor pentru a-şi exprima un alt punct de vedere decât cel al 
majorităţii. 
 Domnul consilier Arkosi Anton arată că hotărârea din noiembrie a fost luată într-o 
altă conjunctură politică, fiind înaintea alegerilor parlamentare, iar acum este o altă 
situaţie politică şi chiar şi economică.  
 Domnul primar arată că bugetul oraşului are nevoie de fonduri cât mai multe 
pentru a se termina lucrările începute şi a se demara altele noi, numai aşa se poate realiza 
o urbe unde să se poate trăi civilizat. 
 Domnul consilier Sandor Emil arată că, nu trebuie să se exagereze în intervenţii. 
Solicitări de fonduri din bugetul local poate să formuleze oricine, nu neapărat trebuie să 
fie membru al unei formaţiuni politice de exemplu PNL. Consiliul local analizează 
oportunitatea fiecărei solicitări pe baza documentaţiilor şi hotăreşte în acest sens. 
 Domnul consilier Timar Iulius – spune că o modalitate de a face mult în 
municipiul Marghita este să se solicite şi să se cheltuiască justificat toţi banii alocaţi în 
diferitele capitole bugetare. 
 Nefiind alte discuţii domnul preşedinte Arkosi Anton propune spre aprobare 
proiectul de hotărâre sub forma iniţiată. 
 Cu 11 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă ( domnii consilieri Ciarnau Claudiu, 
Cheregi Gheorghe, Carp Mariana, Sandor Emil şi Ilieş Moise), din totalul de 16 prezenţi 
în sală este adoptată Hotărârea nr. 2 din 17 ianuarie 2013 privind modificarea HCL 
nr.53 din 27 noiembrie 2012 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pe 
anul 2013 la nivelul municipiului Marghita. 
 
 În afara ordinii de zi doamna consilier Nagy Gabriella arată că în cadrul comisiei 
social cultură învăţământ, a fost discutat materialul privind întocmirea reţelei şcolare 
pentru anul şcolar 2013-2014, la nivelul UAT Marghita. Deoarece la nivelul municipiului 
trebuie să se aducă unele modificări privind această reţea, modificări care în schimb 
trebuie analizate în profunzime, se propune pentru viitorul an şcolar menţinerea actualei 
forme. Totodată din luna septembrie 2013,  în colaborare cu toţi factorii de răspundere, 
trebuie realizat un studiu pentru viitor şi să de aducă modificări pentru anul şcolar 2014-
2015. 
 
  Domnul consilier Arkosi Anton mulţumeşte tuturor celor prezenţi pentru 
participarea la lucrările şedinţei.  
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 
                      
                            Arkosi  Anton                                          jr. Demeter Cornelia  
       
  


