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 Încheiat azi, 21 februarie 2013 , orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei 
municipiului Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Marghita, 
convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.75 din 15 februarie 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,  Măries Mihaela, Nagy Gabriella, Papai 
Iosif, Pop Viorel, Sandor Emil, Timar Iulius. Absentează motivat domnul consilier Lazăr 
Ioan. 
 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,  Boşca Anca  din 
partea biroului taxe şi impozite al Primăriei municipiului Marghita. 
 Este prezent delegatul sătesc din Cheţ, domnul Borsi Erno şi Ghenetea Naghi 
Marin de asemenea invitat este domnul Ola Ioan directorul SPACS Marghita. 
 Auditoriu Bradacs Aliz, Demian Zsolt, Naghi Ioan, Kerekes Vilmos, Makai Zsolt.  

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea 
în Primăria Municipiului Marghita, în data de 15 februarie 2013, a Dispoziţiei Primarului 
nr. 75 din 15 februarie 2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective 
în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  15 
februarie 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.  

La solicitarea domnului primar se propune completarea ordinii de zi cu un punct: 
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2013-2014”.  
Propunerea de completare este adoptată cu unanimitate de voturi. 

Preşedintele de şedinţă consilier Arkosi Anton supune la vot astfel următoarea  
 

O R D I N E   DE  Z I : 
   

 1. Proiect de hotărâre  privind însuşirea raportului de  evaluare si stabilirea preţului de 
vânzare a  suprafeţei de 600 mp.,  nr.  cadastral. 963 CF 100441, Ghenetea nr. 36/B  
proprietate privată a municipiului Marghita,  ocupat cu construcţii administrative si social 
culturale proprietatea a SC Ionica Prestcom SRL Ghenetea  
Iniţiator:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
                               Comisia juridică 



                                                
 2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea vânzării în principiu, a terenului proprietate 
privată a municipiului în suprafaţa de 310 mp.  având nr. cad. 578 ,CF 102100 Marghita, 
teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăreşti , proprietatea  domnului Buboi 
Vasile Remus, domiciliat in Marghita str. Salcâmilor nr. 4  
Iniţiator:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisa de administrare a domeniului public si privat 
 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei plătită către Parohia Greco-
catolică Marghita    pentru terenul în suprafaţă de 1179 mp. , înscris in CF nr. 548 
Marghita, nr. top. 584 si nr. top 585/2 folosit de administraţia publică locală ca piaţa 
agroalimentară  
Iniţiator:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat,                               
Comisia juridica 
                                                
4. Proiect de hotărâre privind aprobare constituire numere cadastrale pe terenuri 
proprietate privata a localităţii.  
Iniţiator:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
Comisia juridica 
 
5. Proiect de hotărâre  privind  analiza solicitării nr. 585/23.01.2013 a SC Marconf SA  
pentru diminuare   impozit clădire .  
Iniţiator:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
Comisia juridica 
 
6. Proiect de hotărâre  privind  analiza solicitării nr. 9443/14.12.2002 a SC Mokatti Exim 
SRL   pentru diminuare   impozit clădire 
Iniţiator:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
                                           Comisia juridica 
 
7. Analiza activităţii S.P.A.C.S. Marghita din punct de vedere al organizării si eficientei 
acesteia. 
Iniţiator: Grupul de consilieri PNL 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar 
la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2013-2014 
Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia  socială, cultură, învăţământ 
 
9. Probleme curente.  
 
  
 
 Cu 16 voturi pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
20 din 21 februarie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 



Consiliului local al municipiului Marghita din 21 februarie 2013.  
 

1. Proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de  evaluare si stabilirea 
preţului de vânzare a  suprafeţei de 600 mp.,  nr.  cadastral. 963 CF 100441, Ghenetea nr. 
36/B  proprietate privată a municipiului Marghita,  ocupat cu construcţii administrative şi 
social culturale proprietatea a SC Ionica Prestcom SRL Ghenetea este prezentat de 
domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 
 Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de administrare a 
domeniului public şi privat şi de Comisia juridică. 
 Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 
supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. 

Cu 10 voturi pentru, şi 6 abţineri (Ciarnau Claudiu, Cheregi Gheorghe, Carp 
Mariana, Ilieş Moise, Pop Viorel, Sandor Emil) din totalul de 16 prezenţi în sală este 
respinsă hotărârea. 
  Domnul Naghi Ionică administrator al SC Ionica Prestcom SRL, prezent în sală 
îşi exprimă nemulţumirea faţă de poziţia grupului parlamentar PNL, care a oprit pentru a 
doua oară adoptarea acestei hotărâri, întrebând ce ar trebui să facă pentru a-i putea 
convinge pe domnii consilieri. 
 Domnul Ciarnau Claudiu, arată că nu se explică atitudinea domnului Naghi, care 
foloseşte cuvinte grele la adresa consilierilor, dar consideră că grupul PNL nu e dator să-
şi exprime punctul de vedere privind respingerea proiectului. 
  

   2. Proiectul de hotărâre privind   aprobarea vânzării în principiu, a terenului 
proprietate privată a municipiului în suprafaţa de 310 mp.  având nr. cad. 578 ,CF 102100 
Marghita, teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăreşti , proprietatea  domnului 
Buboi Vasile Remus, domiciliat in Marghita str. Salcâmilor nr. 4 este prezentat de 
domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.  
       Raportul de avizare din partea comisiei  de specialitate este nefavorabil deoarece 
pe terenul concesionat numitul nu a extins construcţia. 

Nu sunt purtate alte discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 
supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. 

Cu 10 voturi pentru, şi 6 abţineri (Ciarnau Claudiu, Cheregi Gheorghe, Carp 
Mariana, Ilieş Moise, Pop Viorel, Sandor Emil) din totalul de 16 prezenţi în sală este 
respinsă hotărârea.  

 
3. Proiectul privind stabilirea nivelului chiriei plătită către Parohia Greco-catolică 

Marghita    pentru terenul în suprafaţă de 1179 mp. , înscris in CF nr. 548 Marghita, nr. 
top. 584 si nr. top 585/2 folosit de administraţia publică locală ca piaţa agroalimentară  
este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan. 
 Comisiile de specialitate au vizat favorabil acest proiect de hotărâre, la preţul 
stabilit de comisia de negociere, adică 4,5 lei/mp/an/1179 mp. 
 Domnul consilier Arkosi Anton arată că în cadrul comisiei de negociere au fost 
purtate discuţii cu reprezentanţii bisericii, privind intenţia municipalităţii de cumpărare a 
terenului, sau schimbul cu alt teren, ambele variante fiind respinse de proprietari. Având 
în vedere acest fapt comisia a hotărât ca în viitor să se facă demersurile necesare 
reamenajării pieţei pe o nouă locaţie, pentru a se putea ceda terenul bisericii, costurile cu 
chiria, 60000 lei pe an, fiind mult prea mari, banii aceştia putând fi investiţi în 
amenajarea unei noi locaţii.     



Nu sunt purtate alte discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 
supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. 

Cu 16 voturi pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
21 din 21 februarie 2013 privind stabilirea nivelului chiriei plătită către Parohia 
Greco-catolică Marghita    pentru terenul în suprafaţă de 1179 mp. , înscris in CF nr. 
548 Marghita, nr. top. 584 si nr. top 585/2 folosit de administraţia publică locală ca 
piaţa agroalimentară. 
 

4. Proiectul de hotărâre privind aprobare constituire numere cadastrale pe terenuri 
proprietate privata a localităţii este prezentat de domnul  primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

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

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 
supune spre aprobare proiectul sub forma iniţiată. 

Cu 16 voturi pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
22 din 21 februarie 2013 privind aprobare constituire numere cadastrale pe terenuri 
proprietate privata a localităţii. 
 

5. Proiectul de hotărâre  privind  analiza solicitării nr. 585/23.01.2013 a SC 
Marconf SA  pentru diminuare   impozit clădire, este prezentat de domnul  primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raport de avizare este prezentat de Comisia juridică, comisia respingând 
solicitarea societăţii. 

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 
supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. 

Cu 15 voturi pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală, se abţine domnul consilier 
Ciarnaă Claudiu este adoptată Hotărârea nr. 23 din 21 februarie 2013 privind analiza 
solicitării nr. 585/23.01.2013 a SC Marconf SA  pentru diminuare   impozit clădire. 

 
6. Proiectul de hotărâre  privind  analiza solicitării nr. 9443/14.12.2002 a SC 

Mokatti Exim SRL,   pentru diminuare   impozit clădire este prezentat de domnul  primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare este prezentat de  Comisia de administrare a domeniului 
public şi privat, Comisia juridică, comisiile respingând solicitarea societăţii. 

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 
supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. 

Cu 15 voturi pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală, se abţine domnul consilier 
Papai Iosif este adoptată Hotărârea nr. 24 din 21 februarie 2013 privind  analiza 
solicitării nr. 9443/14.12.2002 a SC Mokatti Exim SRL   pentru diminuare   impozit 
clădire. 
 

7. Analiza activităţii S.P.A.C.S. Marghita din punct de vedere al organizării si 
eficientei acesteia. 

Iniţiator: Grupul de consilieri PNL. 
În cadrul acestui punct domnul consilier Ciarnau Claudiu, arată că grupul PNL a 

solicitat includerea acestui subiect pe ordinea de zi din cauza că este necesară lămurirea 
situaţiei S.P.A.C.S. Marghita. Acest serviciu funcţionează din anul 2008 fiind în 
subordinea Consiliului local. Totuşi consiliul nu are o imagine clară asupra activităţii 
acestui serviciu, asupra situaţiei economico-financiare a serviciului. Pentru a clarifica 



aceste lucruri dânsul propune constituirea unei comisii mixte consiliu-primărie care să 
analizeze activitatea şi atribuţiile exacte ale serviciului. De asemenea este necesară 
prezentarea strategiei pe termen scurt şi lung a serviciului. O altă problemă arată dânsul 
este că după înfiinţarea societăţii, trebuiau aprobate în consiliul local fişele posturilor 
personalului de conducere, cu atribuţiile acestora. Prin urmare într-o şedinţă viitoare ar 
trebuie remediate şi aceste lipsuri. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Arkosi Anton solicită propuneri pentru 
membrii comisiei, care va analiza atribuţiile exacte ale personalului societăţii, statutul 
acesteia şi activitatea economico-financiară. 

Sunt făcute următoarele propuneri din rândul consilierilor :  
UDMR- Botos Alexandru 
PNL- Ciarnăul Claudiu 
PSD – Timar Iulius 
PP DD – Mărieş Mihaela 
Domnul primar propune ca din partea primăriei să facă parte: 
Szabo Timea – jurista consiliului 
Kalmar Gyongyi – contabil  
Hotea Dorina – auditor  

 Consiliul local este de acord cu componenţa acestei comisii. 
 

8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  
preuniversitar, la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita,  pentru anul şcolar 
2013-2014, este prezentat de primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Doamna Nagy Gabriella prezintă necesitatea adoptării acestui proiect de hotărâre 
Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 

supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. 
Cu 15 voturi pentru (lipseşte din sală domnul consilier Pop Viorel) este adoptată 

Hotărârea nr. 25  din 21 februarie 2013 privind aprobarea Reţelei  unităţilor de 
învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru 
anul şcolar 2013-2014. 
 
 Probleme curente. 
 Înainte de a se prezenta cererile discutate în cadrul comisiilor de specialitate se dă 
cuvântul persoanelor prezente în sală. 
 Domnul Kerekes Vilmos reprezentantul persoanelor beneficiare de ajutor social 
din satul Cheţ şi care trebuie presteze munci. Aceştia îşi arată nemulţumirea asupra 
faptului că sunt puşi să lucreze 8 ore pe zi. Ei solicită diminuarea acestui program de 
lucru la 6 ore, rezultând astfel mai multe zile de lucru. 
 Domnul primar arată că numărul de zile de lucru, a câte opt ore este stabilit prin 
lege pentru toţi beneficiarii, funcţie de valoarea ajutorului social primit. Ziua de lucru 
este de 8  ore, aceşti oameni sunt aduşi din satul Cheţ cu o autospecială. Dacă se 
diminuează orele, vor creşte numărul de zile, deci vor creşte costurile cu transportul 
acestora. 
 Domnii consilieri Ciarnau Claudiu, Mărieş Mihaela, Almaşi Ştefan îşi exprimă 
punctul de vedere privind respectarea prevederilor legale şi anume la menţinerea 
programului de lucru la opt ore. 
 Reprezentantul beneficiarilor Kerekes Vilmos a luat act de cele hotărâte în 
consiliul local. 



 Doamna secretar Demeter Cornelia prezintă în continuare referatul Biroului de 
buget contabilitate prin care Consiliul local Marghita este informat că, Comisia de 
Autorizare a Împrumuturilor Locale a dat aviz favorabil pentru contractarea de către 
Municipiul Marghita a unei finanţări rambursabile – linie de credit în valoare de 
3.600.000 lei, pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, derulate prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. În prezent se poartă 
negocieri cu CEC BANK tragerea din facilitatea de Credit a sumei de 436.243.69 lei, 
conforma facturii nr.1/13.02.2013, reprezentând lucrări execuţie conform contractului 
7032/26.09.2012 pentru proiectul „ Reabilitarea străzilor din zona de nord a municipiului 
Marghita” 
 Consiliul local Marghita a luat la cunoştinţă conţinutul acestui referat. 
 Prezent în sală domnul Makai Zsolt reprezentat al SC Nord Vest Proiect SRL, 
prezintă solicitarea firmei de a realiza în municipiul Marghita un crematoriu pentru 
servicii funerare. Cererea face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
 În discuţiile purtate cu reprezentantul firmei, consiliul local a arătat că cererea 
poate fi discutată numai după ce s-au purtat discuţii cu reprezentanţii bisericilor şi cu 
cetăţenii urbei, pentru a se vedea dacă este oportună înfiinţarea acestui obiectiv. 
 În continuare sunt prezentate cererile discutate în cadrul comisiilor de specialitate 
şi soluţiile date acestor cereri. Cererile şi răspunsul dat acestor cereri fac parte integrantă 
din prezentul proces verbal. 
 Cererea nr.5/2013 a SC STOCARPARK SRL prin care solicită majorarea tarifelor 
de parcare aprobate prin HCL 65/2010, cu indicele de inflaţie, respectiv 12,95% 
Consiliul local arată că această majorare trebuia solicitată până la data de 30 septembrie a 
fiecărui an, deci a fost depăşit termenul pentru a se aplica din acest an majorarea, cererea 
fiind respinsă. 
 Domnul Ola Ioan directorul SPACS Marghita, solicită consilierilor locali să facă 
un lobby la forurile judeţene şi cele naţionale pentru a urgenta realizarea proiectului  -
staţia de transfer a gunoiului menajer în municipiul Marghita - 
 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  
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


