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PROCES VERBAL
Încheiat azi 21 decembrie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Marghita, care are loc în sala de conferinţe a primăriei municipiului Marghita.
Sunt prezenţi domnii consilieri : 1. Almasi Ştefan Mihai, 2. Arkosi Anton, 3. Ciarnău
Claudiu Ioan, 4.Ciora Florian, 5. Dragomir Iuliu Cristian, 6. Horváth Sándor, 7. Lazăr Ioan, 8.
Mărieș Mihaela, 9. Nagy Gabriella, 10. Oros Ramona Alice, 11. Papai Iosif, 12. Pop Raul
Cristian, 13. Pop Viorel, 14. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 15. Şandor Emil, 16. Szabo Peter
Istvan. Absentează domnul consilier Borsi Ernest.
Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan,
secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă Ciupe Elena, şef
Serviciu administraţie locală, Bereteu Viorica şef Birou buget-contabilitate, Ciarnău Mihaela
şeb Birou taxe şi impozite, Bisa Eva – director adjunct Direcţia tehnică, Ardelean Sorin - șef
Poliția Locală Marghita, consilierii primarului Demian Zsolt și Botos Alexandru.
La lucrările ședinței participă de asemenea delegatul sătesc din Ghenetea Naghi Marin.
Invitat la lucrările ședinței este domnul Durnea Cosmin director SPAACS Marghita.
Auditoriu: reprezentanții agenților economici din Marghita – Toja Florentina, Nemes
Antal, Salamon Alexandru, Ienciu Valer, Csengeri Ioana, Bajdik Iosif, Buzilă Sorin, Covaciu
Ildiko, Tăut Boglarka, Oros Loren, Vancea Vasile, Carp Mariana, respectiv doamna Cosma
Elisabeta, elevii care au obținut rezultate remarcabile le învățătură din cadrul Colegiului
Național ” Octavian Goga”, Liceului Teoretic ”Horvath Janos” și Liceul Tehnologic ”Horea”.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
Primăria Municipiului Marghita, în data de 14 decembrie 2016, a Dispoziţiei Primarului nr.
604 din 14 decembrie 2016. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în
acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data de 14 decembrie 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 16 consilieri, ședința fiind statutară.
Conform regulamentului este ales președinte de ședință în persoana domnului
consilier Arkosi Anton. Este adoptată cu 16 voturi pentru Hotărârea nr. 84 din 21 decembrie
2016 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2016 - februarie
2017.
Președintele de ședință domnul Arkosi Anton supune spre aprobare procesul verbal
întocmit cu ocazia ședinței anterioare. Procesul verbal este aprobat sub forma întocmită, cu
unanimitate de voturi.
Domnul primar retrage de pe ordinea de zi punctul nouă: ”Proiectul de hotărâre
privind modul de administrare a spatiilor libere situate pe str. Eroilor nr. 9”
Cu această modificare președintele de ședință supune spre aprobarea consiliului
următoarea:
Ordinea de zi
1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozițiilor primarului nr. 549 din 8.11.2016 si
nr. 599 din 6.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2016
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
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Raport de avizare. Comisia de buget finanțe
2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
a municipiului Marghita
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de buget finanțe
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de buget finanțe
4. Proiect de hotărâre pentru necesitatea contractării unei aplicații pentru încasarea
online a taxelor și impozitelor și stabilirea modului in care este suportat comisionul de
tranzacționare pentru încasarea online a taxelor si impozitelor.
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de buget finanțe
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de
majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului
Marghita.
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de urbanism
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții a Spitalului municipal Dr.
Pop Mircea Marghita
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia sociala, sănătate, cultura
Comisia de buget finanțe
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea convențiilor provizorii pentru acordarea de
servicii de asistență socială încheiate între Consiliul Local al Municipiului Marghita și
Asociația Caritas Catolica Marghita, respectiv între Consiliul Local al Municipiului
Marghita și Fundația Creștină Elim
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia socială, sănătate, cultură
8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea componentei Comisiei de evaluare si selecție a
proiectelor culturale și sportive acordate în conformitate cu Legea 350/2005 , precum
și a componentei Comisiei de soluționare a contestațiilor
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia sociala, sănătate, cultură
9. Raport de activitate al directorului SPAACS Marghita la încheierea mandatului de 3
ani.
Prezintă: ec. Durnea Cosmin , director SPAACS Marghita.
10. Probleme curente
Ordinea de zi este aprobată cu 16 voturi ”pentru” fiind adoptată Hotărârea 85 din 21
decembrie 2016 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 21 decembrie și a
procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței anterioare.
Punctul unu . Proiectul de hotărâre privind validarea Dispozițiilor primarului nr. 549
din 8.11.2016 si nr. 599 din 6.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2016 este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Documentația care însoțește proiectul de hotărâre a fost studiat și dezbătut în cadrul
ședințelor comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe.
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Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată. Cu votul pentru a 16 consilieri este adoptată Hotărârea 86 din 21 decembrie 2016
privind validarea Dispozițiilor primarului nr. 549 din 8.11.2016 si nr. 599 din 6.12.2016
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
Punctul doi. Proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2016 a municipiului Marghita este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau.
Documentația care însoțește proiectul de hotărâre a fost studiat și dezbătut în cadrul
ședințelor comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe.
Domnul consilier Ciarnău Claudiu a întrebat pe doamna Bereteu Viorica care este
destinația sumei de 420.000 lei, sume care au rămas la capitolul – apă, canal –
Doamna Bereteu Viorica arăta că suma respectivă va fi cuprinsă în bugetul de anul
viitor tot la acest capitol bugetar pentru continuarea lucrărilor de apă canalizare în ”Zona
Lapiș”
Nu sunt purtate alte discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată:
Cu votul pentru a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.87 din 21 decembrie 2016
pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a municipiului
Marghita.
Punctul trei. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea taxelor si impozitelor locale pe
anul 2017 este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Documentația care însoțește proiectul de hotărâre a fost studiat și dezbătut în cadrul
ședințelor comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe, comisie care
a propus cota de impozitare de 0,75% din valoarea clădirilor nerezidenţiale deţinute de
persoanele juridice.
Domnul consilier Sandor Emil în numele grupului consilierilor PNL propune cotele de
0,5% din valoarea clădirilor nerezidenţiale deţinute de persoanele juridice şi de 0.08 % din
valoarea clădirilor rezidenţiale deţinute de persoanele fizice.
Domnul consilier Dragomir Cristian arată că în ultimul timp oraşul a prins un contur
se mișcă lucrurile spre bine, începe să aibă o înfăţişare arătoasă. Dar trebuie sprijinite şi
firmele deoarece dacă li se oferă acestora un ajutor atunci, indirect şi angajaţii firmelor
respective care majoritatea sunt locuitorii oraşului sunt ajutaţi. Nu trebuie să fie neglijate nici
firmele deoarece şi ele sunt a oraşului, ele sunt un motor care face să funcționeze urbea, mai
bine se încasează taxe mai mici de la firmele existente, decât nimic de la firme care vor intra
în lichidare.
Domnul consilier Horvath Sandor în numele formaţiunii UDMR arată că ”orice
formaţiune politică, responsabilă din Consiliul local, la analizarea și votarea proiectelor de
hotărâre, trebuie să țină cont în primul rând de interesele orașului Marghita.
Când vorbim de interesul orașului ne gândim la interesele tuturor locuitorilor, evitând pe cât
posibil interesele de partid, interesele personale sau de grup.
Oricine poate observa că sub mandatul domnului primar Pocsaly au început și sunt în derulare
investiții și lucrări importante: apă-canal zona Lapiș, reabilitarea și asfaltarea drumurilor și
trotuarelor din oraș, lucrări de amenajare a spațiilor dintre blocurile din cartiere, pavarea
trotuarelor pe strada principală.
Este clar că aceste investiții trebuie continuate și tot așa de clar este că, aceste investiții
necesită o grămadă de bani, care sunt suportate din bugetul local.
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În consecință, când vorbim despre interesul orașului și a populației – orice consilier local,
primar sau viceprimar trebuie să aibă în vedere menținerea, consolidarea bugetului local,
măcar la nivelul anului precedent, chiar dacă această menținere ar implica uneori și sacrificii,
mai mari sau mai mici din partea populației.
Legea pe anul 2016 privind taxele și impozitele pe terenuri și case, din păcate este de așa
natură încât taxele locale au crescut semnificativ la toți cetățenii orașului, indiferent că este
șomer sau angajat, indiferent dacă are o pensie de 500 sau 1000 lei și din păcate aici consiliul
local nu poate intervine.
Fracțiunea UDMR în acest mandat și în toate mandatele care au existat, a inițiat, a votat și a
aprobat, proiect de hotărâri în urma unor analize aprofundate și așa cum am mai spus în
interesul general al populației și niciodată în funcție de interesele personale, sau grup de partid
și mai ales nu sub presiuni mai mici sau mai mari, sub șantaj sau amenințare și nu din
considerente populiste.
Drept urmare fracțiunea UDMR propune aplicarea coeficientului de 0,75% pentru persoanele
juridice, iar după ce vor fi făcute toate reevaluările consiliul poate micșora acest cuantum.
Domnul consilier Ciora Florian arată că în acest an ca urmare a reevaluării valorii de
impozitare a clădirilor deţinute de persoanele juridice s-ar putea aplica procente mult mai
mici. Nu consideră că formaţiunea din care face parte ar fi populistă, eventual dacă ar fi
propus 0.2% la persoanele juridice şi 0.008 % pentru persoanele fizice. Formaţiunea PNL
este conștientă că oraşul trebuie întreţinut dar consideră că procentele propuse de PNL sunt
reale. Formaţiunea doreşte să sprijine bunul mers al oraşului.
Domnul consilier Sas Adăscăliţii Marcel, în numele grupului PSD, se arată mulțumit
de faptul că, colegii de la PNL îmbrăţişează ideile lansate de PSD, de micşorare sau
desființare de taxe. Ar fi bine dacă şi în urbea noastră s-ar putea stabili taxe la nivelul minim,
dar atunci nu ar mai putea funcţiona oraşul la parametri săi actuali, deoarece 80% din bugetul
local este necesar pentru întreţinerea oraşului, la care se adaugă şi investiţiile care trebuie
realizate.
Domnul Vancea Vasile directorul SC MARCONF SA arată că cele prezentate de
antevorbitorii săi „sună bine” , fiecare punct de vedere exprimat este corect în felul său, dar
nu trebuie uitat că fără agenţi economici, bugetul este mult diminuat şi oraşul ajunge în
imposibilitatea de a funcţiona. O scădere a coeficientului oricât de mică ar fi, ajută agenţii
economici. De exemplu firma pe care o conduce, ca urmare a reevaluării valorii de impozitare
a clădirilor pe care le deţine urmează să plătească un impozit majorat de patru ori.
Menţionează de asemenea că evaluarea nu acoperă realitatea, valoarea comercială a acestora
fiind mult ai mică. Mărirea astfel a taxelor duce la dispariţia investitorilor. Sunt firme care şi
în prezent la actualele taxe, supravieţuiesc de la o zi la alta, o scădere cât de mică ar fi o „gură
de aer” pentru acestea.
Doamna Toja Florentina este de părere că banii încasați trebuie cheltuiți cu chibzuinţă,
să se vegheze la cheltuirea riguroasă a banului public. Să se muncească la proiecte europene
pentru atragerea de fonduri, oraşul să nu se bazeze numai pe banii încasaţi de la plătitorii de
taxe. Agenții economici sunt împovăraţi de taxe şi impozite, o diminuare căt de mică a
acestora din partea consiliului local ar fi binevenită şi s-ar răsfrânge pozitiv asupra angajaţilor
firmelor, care muţi sunt cetăţenii urbei. Scăderea cotei de impozitare nu ar diminua bugetul
local, deoarece prin reevaluarea care trebuie făcută de multe firme, valoarea impozitelor
plătite va creşte.
Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Arkosi Anton propune o pauză de cinci
minute. Deoarece nu se ajunge la un consens în ceea ce privește stabilirea cotelor ce vor fi
aplicate, domnul primare retrage de pe ordinea de zi acest punct. Urmează să convoace
consiliul local pe data de 28 decembrie 2016, orele 13,oo , într-o şedinţă extraordinară pentru
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a adopta această hotărâre, iar persoanele reprezentanti ai agentilor economici prezenti in sală
care mai doresc sa ia cuvantul referitor la acest proiect o poate face după epuizarea celorlalte
puncte de pe ordinea de zi, la sfarsiul sedintei.
Punctul patru. Proiectul de hotărâre pentru necesitatea contractării unei aplicații
pentru încasarea online a taxelor și impozitelor și stabilirea modului in care este suportat
comisionul de tranzacționare pentru încasarea online a taxelor si impozitelor este prezentat de
inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Documentația care însoțește proiectul de hotărâre a fost studiat și dezbătut în cadrul
ședințelor comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul pentru a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.88 din 21 decembrie 2016
pentru contractare unei aplicații pentru încasarea online a taxelor și impozitelor și
stabilirea modului in care este suportat comisionul de tranzacționare pentru încasarea
online a taxelor si impozitelor.
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza
municipiului Marghita este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Documentația care însoțește proiectul de hotărâre a fost studiat și dezbătut în cadrul
ședințelor comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de urbanism.
La solicitarea domnului consilier Ciora Florian, doamna Bisa Eva – director adjunct
din cadrul Direcţiei tehnice explică modalitatea în care vor fi constatate care sunt clădirile și
terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Marghita.
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul pentru a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.89 din 21 decembrie 2016
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului
pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Marghita.
Punctul şase. Proiectul de hotărâre pentru modificarea statului de funcții a Spitalului
municipal Dr. Pop Mircea Marghita este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan
Ladislau.
Documentația care însoțește proiectul de hotărâre a fost studiat și dezbătut în cadrul
ședințelor comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia sociala, sănătate, cultura şi
Comisia de buget finanțe.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul pentru a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.90 din 21 decembrie 2016
pentru modificarea statului de funcții a Spitalului municipal Dr. Pop Mircea Marghita.
Punctul şapte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea convențiilor provizorii pentru
acordarea de servicii de asistență socială încheiate între Consiliul Local al Municipiului
Marghita și Asociația Caritas Catolica Marghita, respectiv între Consiliul Local al
Municipiului Marghita și Fundația Creștină Elim este prezentat de inițiator, domnul primar
Pocsaly Zoltan Ladislau.
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Documentația care însoțește proiectul de hotărâre a fost studiat și dezbătut în cadrul
ședințelor comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, sănătate, cultură.
Doamna consilier Mărieş Mihaela ‚ membru în comisia de analiză a documentaţiilor
depuse de asociaţii şi fundaţii, arată că datorită modificărilor de ultim moment a legislaţiei,
comisa a fost înţelegătoare cu aceste asociaţii şi fundaţii, dar pe viitor comisia va fi mult mai
strictă în ceea ce priveşte modul de prezentare a documentaţiilor.
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul pentru a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.91 din 21 decembrie 2016
privind aprobarea convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială
încheiate între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Asociația Caritas Catolica
Marghita, între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Fundația Creștină Elim,
respectiv între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Asociaţia „Speranţă pentru
schimbare.”
Punctul opt. Proiectul de hotărâre pentru stabilirea componentei Comisiei de evaluare
si selecție a proiectelor culturale și sportive acordate în conformitate cu Legea 350/2005 ,
precum și a componentei Comisiei de soluționare a contestațiilor este prezentat de inițiator,
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Documentația care însoțește proiectul de hotărâre a fost studiat și dezbătut în cadrul
ședințelor comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia sociala, sănătate, cultură. Se
propune de asemenea ca din comisie să facă parte trei consilieri. Această propunere este
aprobată cu unanimitate de voturi.
Sunt propuși membrii in comisia de soluţionare şi cea de contestaţii.
Comisia...:
UDMR – Almasi Stefan şi Papai Iosif
PSD – Mărieş Mihaela
PNL – nu are propuneri
Comisia de contestaţii:
UDMR – Szabo Peter
PSD – Pop Cristian şi Lazăr Ioan
PNL – nu are propuneri
Se supun la vot componența comisiilor, acestea fiind aprobate cu unanimitate de
voturi.
Cu votul pentru a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.92 din 21 decembrie 2016
pentru stabilirea componentei Comisiei de evaluare si selecție a proiectelor culturale și
sportive acordate în conformitate cu Legea 350/2005
Punctul nouă. Raport de activitate al directorului SPAACS Marghita la încheierea
mandatului de 3 ani este prezentat de ec. Durnea Cosmin, directorul SPAACS Marghita.
Consiliul local a luat la cunoştinţă raportul prezentat.
Punctul zece. Probleme curente
Domnul consilier Arkosi Anton prezintă cererea SC NUTRISUIN SRL, care este o
plângere prealabilă prin care se solicită consiliului local revocarea hotărârii în care a fost
respinsă hotărârea pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere ferma tineret suin
( 8-30 kg) , intravilan Chet , nr. cad. 100361 Marghita, teren cu destinații unități agricole.
Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel arată că la respingerea acestui proiect de
hotărâre a primat interesul local, al cetățenilor și nu al firmei. Disconfortul creat de firmă
locuitorilor orașului, care se plâng aproape zilnic autorităților locale, face imposibilă
adoptarea unei hotărâri care va avea ca efect mărirea capacităților firmei din zonă. Nu
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consideră că se încalcă legea dacă această hotărâre este respinsă deoarece se urmărește
interesul orașului și implicit al locuitorilor.
Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că toți cei 17 consilieri au fost de acord cu
respingerea acestei hotărâri. Legal, firma este la limită cu obținerea autorizațiilor și avizelor.
Dar rezultatul final este în defavoarea orașului, nu avem nici o certitudine că mărirea
capacităților de producție la unitatea respectivă nu ar strica și mai mult disconfortul creat. Prin
urmarea consideră că trebuie să se mențină hotărârea sub forma adoptată. Dacă firma face
dovada că timp de trei luni consecutiv nu se simte mirosul in oraş, consiliul local reia discuția
asupra acestui proiect.
Domnul consilier Sandor Emil arată că hotărârea a fost luată în consens de către toți
consilierii, acestia fiind portavocea intregii populatii a Marghitei care categoric sunt in
defavoarea extinderii firmei.
Cu votul a 15 consilieri pentru – lipsește din sală doamna consilier Nagy Gabriella –
consiliul local consideră oportună Hotărârea nr.61 din 27 octombrie 2016 privind respingerea
Planului Urbanistic Zonal –Extindere ferma tineret suin ( 8-30 kg) , intravilan Cheț , nr. cad.
100361 Marghita, beneficiar SC Nutrisuin SRL.
Domnul consilier Arkosi Anton prezintă în continuare cererea Spitalului municipal
”dr.Pop Mircea” Marghita. În cerere consiliul este informat asupra unei măsuri a Curții de
Conturi prin care se cere ca corpul de clădire din secția exterioară Valea lui Mihai, să fie dată
în administrarea spitalului de către UAT Marghita. Acest lucru ar presupune ca acest corp de
clădire să fie dat de UAT Valea lui Mihai, UAT Marghita.
Intrucat termenul de realizare pentru aceasta masură este de 1 aprilie 2017, problema
va fi rediscutată într-o ședință viitoare, pentru a putea discuta atât punctul de vedere al
Consiliului Local Valea lui Mihai cat si a managerului Spitalului dr. Pop Mircea
Prezentă în sală doamna Csengeri Ioana în calitate de reprezentat al firmelor
TRANSMAR si BONTRANS, două firme care funcționează în oraș de peste 25 ani, solicită
consiliului local micșorarea cotei de impozitare datorată de persoanele juridice. Această
micșorare de cotă ar fi un real sprijin pentru firmele din oraș, firma care contribuie substanțial
la bugetul orașului. Din păcate orașul nu merge bine, oamenii părăsesc orașul, firmele mici
trăiesc de pe o zi pe alta, trebuie relansată activitatea economică a urbei prin facilitățile
acordate de municipalitate. Doamna Csengeri Ioana dă citire unei solicitari de amendamente
la proiectul de hotarâre ,depusa la Primaria Marghita cu ocazia dezbaterii publice si totodată
dă citire si răspunsului primit din partea primariei , solicitând domnilor consilieri să tragă
concluziile pe care le consideră de cuviintă.
Doamna Toja Florentina – revine cu cererea formulată la punctul trei și are rugămintea
ca, consiliul să reanalizeze posibilitatea micșorării cotei de impozitare.
Domnul Ienciu Valer este de acord cu antevorbitorii săi, solicitând consiliului să facă
ceva în interesul orașului, deoarece dacă nu se revigorează orașul din punct de vedere
economic, acest oraș ”moare”.
În cadrul ședinței consiliului local sunt premiați cu cadouri elevii instituțiilor de
învățământ din oraș Colegiul Național ”Octavian Goga”, Liceul Teoretic ”Horvath Janos” și
Liceul Tehnologic ”Horea”.
De asemenea consiliul local a primit colindătorii de la Colegiul Național ”Octavian
Goga”, conduși de dom,nul profesor Pop Bogdan.
Nefiind alte discuții, domnul preşedinte Arkosi Anton mulţumeşte tuturor celor
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
SECRETAR
Arkosi Anton
jr.Demeter Cornelia

