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P R O C E S   V E R B A L 

 
 Încheiat azi 28 noiembrie 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. Borsi 
Ernest, 4. Ciarnău Claudiu Ioan, 5. Dragomir Iuliu Cristian, 6. Lazăr Ioan, 7. Mărieș Mihaela, 
8. Nagy Gabriella,  9. Oros Ramona Alice,  10. Papai Iosif, 11. Pop Raul Cristian, 12. Pop 
Viorel, 13. Szabo Peter Istvan, 14. Şandor Emil. Absentează domnii consilieri: Ciora Florian, 
Horváth Sándor, 16. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil. 

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, Ardelean Sorin – 
șeful Poliției Locale Marghita, consilierii primarului Demian Zsolt și Botos Alexandru. 
 La lucrările ședinței participă de asemenea delegatul sătesc din Ghenetea Naghi Marin. 

Auditoriu: Maghiar Lia, Zdârcea Marin, Zdârcea Magdalena, Kocsis Emese. 
 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 

Primăria Municipiului Marghita, în data de 23 noiembrie 2016,  a Dispoziţiei Primarului nr. 
586 din  23 noiembrie 2016. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în 
acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data de  23 noiembrie 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  14 consilieri, ședința fiind statutară. 

Președintele de ședință domnul Almasi Ștefan supune spre aprobare procesul verbal 
întocmit cu ocazia ședinței anterioare. Procesul verbal este aprobat sub forma întocmită, cu 
unanimitate de voturi. 

La propunerea domnului primar se suplimentează ordinea de zi al şedinţei cu un punct: 
Proiect de hotărâre pentru completarea art. 33 din   anexa 1 la HCL  96 /2013  privind 

aprobarea procedurilor  si criteriilor  pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției 
vacante  de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si 
Salubrizare Marghita. 

Cu această completare președintele de ședință supune spre aprobarea consiliului 
următoarea: 

 
Ordinea de zi 

 
1.Proiect de  hotărâre pentru reglementarea juridica a terenului înscris in CF  nr. 101385 
Marghita (nr. CF vechi  796 ) cu nr. topo. 2292/2 in cota parte de 291  mp. din 684 mp. , teren 
situat in municipiul Marghita str. N. Bălcescu  folosit de Colegiul National O. Goga Marghita  
ca  baza materiala  

Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
            Raport de avizare. Comisia juridica si Comisia de administrare a domeniului public si 
privat  
 
2. Proiect de hotărâre privind retragerea unui  reprezentant  al consiliului local și desemnarea 
altui reprezentant  în  consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „Horea” Marghita în 
mandatul 2016-2020 
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            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
            Raport de avizare: Comisia de cultura, culte, tineret  
 
3.Proiect  de hotărâre pentru stabilirea  si aprobarea tarifelor pentru închirierea vitrinelor 
frigorifice la piața agroalimentara   
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de avizare: Comisa de buget finanțe si administrarea domeniului public si 
privat  
 
4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea scoaterii din evidentele  contabile a unor mijloacelor  
fixe –care aparține domeniului public  al UAT Municipiul Marghita fiind în administrarea 
Colegiului National Octavian Goga , ca urmare a demolării lor 
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de avizare: Comisia de urbanism  
 
5. Proiect de hotărâre pentru darea in administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a 
recepționarii obiectivului de investiții  Extindere rețea de canalizare pe str. 1 Decembrie din 
localitatea Marghita ”către SPAACS Marghita  
           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
6. Proiect de hotărâre   pentru aprobarea taxelor locale in administrarea domeniului public si 
privat al municipiului Marghita pe anul 2017 . 
           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare: Comisia de buget finanțe  
 
7. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea tarifelor la unele activități de salubrizare generală 
executate ocazional de SPAACS Marghita pe raza teritoriala a municipiului Marghita  
           Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
           Raport de avizare: Comisia de buget finanțe 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv actualizat la SC Apa Canal Nord 
Vest   
           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare: Comisia juridica  
 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv  si a statutului Asociației  
Intercomunitare Zona Nord-Vest  
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de avizare: Comisia juridica 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Comisiei de evaluare și selecționare  a asociațiilor și fundațiilor  în vederea acordării 
subvențiilor de la bugetul local  în baza Legii 34/1998 , a Grilei de evaluare  și a liniei de 
subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pe anul 2017 
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare: Comisia sociala 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului  contabil și a contului de execuție  la data 
de 30.09.2016 a Municipiului Marghita  
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Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau                     
Raport de avizare : Comisia de buget finanțe  

12 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului 
Marghita pe anul 2016 
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de avizare : Comisia de buget finanțe 
 
13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Regulamentului  privind repartizarea 
locuinţelor eliberate de foştii angajaţi MapN și  numirea a trei consilieri locali în comisia de 
analiză pentru repartizarea locuinţelor de serviciu 
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
14. Proiect de hotărâre pentru cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului  si 
aprobarea constituirii de  număr cadastral pe terenuri reprezentând  strada Garoafei  
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
  
15 Proiect de hotărâre pentru cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului  si 
aprobarea constituirii de  număr cadastral pe terenuri reprezentând  strada Fântâna Mica  
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
 
16. Proiect de hotărâre pentru cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului  si 
aprobarea constituirii de  număr cadastral pe terenuri reprezentând  strada Crinului  
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
 
17. Proiect de hotărâre pentru cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului  și 
aprobarea constituirii de  număr cadastral pe imobilul reprezentând Școala cu clasele I-VIII 
Cheț  
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a 
municipiului Marghita  
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare: Comisia de urbanism  
 
19.Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractului colectiv de munca si a acordului de 
munca la nivelul UAT Marghita  
            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare: Comisia juridica 
 

20.  Proiect de hotărâre pentru completarea art. 33 din   anexa 1 la HCL  96 /2013  
privind aprobarea procedurilor  si criteriilor  pentru organizarea concursului pentru ocuparea 
funcției vacante  de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si 
Salubrizare Marghita 

Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
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           Raport de avizare: Comisia juridica 
 

21. Probleme curente  
 
 
 Ordinea de zi este aprobată cu 14 voturi ”pentru” (lipseşte din sală domnul Ciora 
Florian, Horvath Sandor şi Sas Adăscăliţii Marcel). Este adoptată  Hotărârea nr. 63 din 28 
noiembrie 2016 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 28 noiembrie 
2016 și a procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței anterioare. 
 

Punctul unu . Proiectul de  hotărâre pentru reglementarea juridica a terenului înscris 
in CF  nr. 101385 Marghita (nr. CF vechi  796 ) cu nr. topo. 2292/2 in cota parte de 291  mp. 
din 684 mp. , teren situat in municipiul Marghita str. N. Bălcescu  folosit de Colegiul National 
O. Goga Marghita  ca  baza materială,  inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

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

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenţi (lipseşte din sală domnul Ciora 
Florian, Horvath Sandor şi  Sas Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 64 din 28 
noiembrie 2016  pentru reglementarea juridica a terenului înscris in CF  nr. 101385 
Marghita (nr. CF vechi  796 ) cu nr. topo. 2292/2 in cota parte de 291  mp. din 684 mp. , 
teren situat in municipiul Marghita str. N.Balcescu  folosit de Colegiul National O. Goga 
Marghita  ca  baza materială. 

 
Soseşte în sală domnul consilier Ciora Florian. 

  
Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind retragerea unui  reprezentant  al consiliului 

local și desemnarea altui reprezentant  în  consiliul de administrație la Liceul Tehnologic 
„Horea” Marghita în mandatul 2016-2020, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de cultura, culte, tineret.  
Grupul PSD propune ca membru în  consiliul de administrație la Liceul Tehnologic 

„Horea” Marghita în mandatul 2016-2020, de domnul Pop Gavril. 
Nu sunt purtate alte discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la 

vot sub forma inițiată şi completată cu propunerea făcută - domnul Pop Gavril. 
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenţi (lipseşte din sală domnul Horvath 

Sandor şi Sas Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 65 din 28 noiembrie 2016 
privind retragerea unui  reprezentant  al consiliului local și desemnarea altui 
reprezentant  în  consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „Horea” Marghita în 
mandatul 2016-2020. 

 
Punctul trei. Proiectul  de hotărâre pentru stabilirea  si aprobarea tarifelor pentru 

închirierea vitrinelor frigorifice la piața agroalimentară, inițiator domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe si administrarea 
domeniului public si privat.  

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 
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Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenţi (lipseşte din sală domnul Horvath 

Sandor şi Sas Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 66 din 28 noiembrie 2016 
pentru stabilirea  si aprobarea tarifelor pentru închirierea vitrinelor frigorifice la piața 
agroalimentară. 
 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea scoaterii din evidentele  
contabile a unor mijloacelor  fixe –care aparține domeniului public  al UAT Municipiul 
Marghita fiind în administrarea Colegiului National Octavian Goga , ca urmare a demolării 
lor, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele 
comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de urbanism. 
Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 

sub forma inițiată. 
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenţi (lipseşte din sală domnul Horvath 

Sandor şi Sas Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 67 din 28 noiembrie 2016 
scoaterii din evidentele  contabile a unor mijloacelor  fixe –care aparține domeniului 
public  al UAT Municipiul Marghita fiind în administrarea Colegiului National 
Octavian Goga, ca urmare a demolării lor. 
 
           Punctul cinci. Proiectul de hotărâre pentru darea in administrare a mijloacelor fixe 
rezultate ca urmare a recepționarii obiectivului de investiții  Extindere rețea de canalizare pe 
str. 1 Decembrie din localitatea Marghita ”, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

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

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 
            Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenţi (lipseşte din sală domnul Horvath 
Sandor şi Sas Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 68 din 28 noiembrie 2016 
pentru darea in administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționarii 
obiectivului de investiții  Extindere rețea de canalizare pe str. 1 Decembrie din 
localitatea Marghita ”. 
 

Punctul şase. Proiectul de hotărâre   pentru aprobarea taxelor locale in administrarea 
domeniului public si privat al municipiului Marghita pe anul 2017 inițiator domnul primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 
Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanţe. 
 Domnul consilier Sandor Emil propune studierea posibilităţii plaţii taxei de tranzitare 
a oraşului de către autovehiculele de mare tonaj prin SMS. 
 La solicitarea domnului Zdârcea Marin – reprezentanţii comercianţilor care deţin 
magazine în fosta piaţă din zona Crinului se dezbate în cadrul consiliului posibilitatea 
modificării taxei de închiriere pentru terenurile pe care se află aceste chioşcuri. 
 După ce domnii consilieri s-au retras din sală pentru o scurta pauză în care a fost 
analizată această solicitare, domnul consilier Arkoşi Anton, în numele comisiei de buget 
finanţe propune modificarea tarifului care v-a fi aplicată strict pentru aceste chioşcuri ( 
excepţie cele două terenuri care au fost licitate) la tariful minim aplicabil adică 8,7 lei pe mp. 
Propunerea comisiei este supusă spre aprobare,fiind adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul consilier Ciora Florian propune pentru viitor studierea posibilităţii reducerii 
taxei de concesiune pentru cei care concesionează suprafeţe mari de teren, în sensul scăderii 
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taxei de concesiune la suprafeţele ce depăşesc de exemplu 500 mp. Aceeaşi propunere este 
împărtăşită şi de domnul consilier Ciarnău Claudiu. 
 Domnul consilier Horvath Sandor în schimb, nu este de acord cu această propunere, 
fiind de părere că cei care îşi permit să concesioneze suprafețe mari îşi permit şi cheltuielile 
aferente. 
 Doamna secretar Demeter Cornelia arată că aceste propuneri trebuie materializate într-
un proiect de hotărâre, putând fi aduse modificări ulterioare hotărârii iniţiale în acest sens. 
 Nu sunt purtate alte discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre modificat cu 
amendamentul prezentat de comisia de buget finanţe. 
 Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenţi (lipseşte din sală doamna Nagy 
Gabriella şi domnul Sas Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 69 din 28 
noiembrie 2016 pentru aprobarea taxelor locale in administrarea domeniului public si 
privat al municipiului Marghita pe anul 2017. 
  

Punctul şapte. Proiectul de hotărâre  pentru aprobarea tarifelor la unele activități de 
salubrizare generală executate ocazional de SPAACS Marghita pe raza teritoriala a 
municipiului Marghita, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost 
dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe. 
Domnul consilier Sandor Emil propune SPAACS să mediatizeze în oraş modul de 

colectare a deşeurilor vegetale, deoarece nu se cunoaşte că acestea pot fi depozitate în incinta 
serviciului şi că serviciul la solicitarea cetăţenilor ridică aceste deşeuri. 

Nu sunt purtate discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenţi (lipseşte din sală domnul Horvath 

Sandor şi domnul Sas Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 70 din 28 noiembrie 
2016 pentru aprobarea tarifelor la unele activități de salubrizare generală executate 
ocazional de SPAACS Marghita pe raza teritoriala a municipiului Marghita. 
 

Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv  si a 
statutului Asociației  Intercomunitare Zona Nord-Vest, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia juridică. 
Nu sunt purtate discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenţi (lipseşte din sală domnul Horvath 

Sandor şi domnul Sas Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 71 din 28 noiembrie 
2016 privind modificarea actului constitutiv  si a statutului Asociației  Intercomunitare 
Zona Nord-Vest. 
 

Punctul nouă. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv actualizat la 
SC Apa Canal Nord Vest,  inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost 
dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia juridică. 
Nu sunt purtate discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenţi (lipseşte din sală domnul Horvath 

Sandor şi domnul Sas Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 72 din 28 noiembrie 
2016 pentru privind aprobarea actului constitutiv actualizat la SC Apa Canal Nord 
Vest. 
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Punctul zece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare  a asociațiilor și fundațiilor  în vederea 
acordării subvențiilor de la bugetul local  în baza Legii 34/1998 , a Grilei de evaluare  și a 
liniei de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pe anul 2017, inițiator domnul 
primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de 
specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia socială. 
Nu sunt purtate discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenţi (lipseşte din sală domnul Horvath 

Sandor şi domnul Sas Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 73 din 28 noiembrie 
2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de 
evaluare și selecționare  a asociațiilor și fundațiilor  în vederea acordării subvențiilor de 
la bugetul local  în baza Legii 34/1998 , a Grilei de evaluare  și a liniei de subvenționare 
prioritară în domeniul asistenței sociale pe anul 2017. 

 
Punctul unsprezece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului  contabil și a 

contului de execuție  la data de 30.09.2016 a Municipiului Marghita, inițiator domnul primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanţe. 
Nu sunt purtate discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenţi (lipseşte din sală domnul Horvath 

Sandor şi domnul Sas Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 74 din 28 noiembrie 
2016 privind aprobarea bilanțului  contabil și a contului de execuție  la data de 
30.09.2016 a Municipiului Marghita. 

 
Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2016, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanţe. 
La solicitarea doamnei consilier Nagy Gabriella sunt alocate câte 1000 lei Colegiului 

Naţional „Octavian Goga” şi Liceului Teoretic „Horvath Janos” pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport la concursurile şcolare naţionale. Propunerea doamnei consilier este 
adoptată cu unanimitate de voturi.  

Domnul consilier Ciarnău Claudiu propune ca pe viitor la fundamentarea alocaţiilor 
bugetare, exemplu iluminat public sau asfaltări drumuri, să se prezinte o scurtă informare 
unde au fost sau urmează a se efectua aceste lucrări. 

Domnul primar solicită de asemenea suplimentarea sumelor alocate la cap.65.02 
pentru achiziţionarea cadourilor de crăciun pentru copii. 

Domnul consilier Şandor Emil propune ca şi sportivii de la clubul sportiv să 
beneficieze de câte un cadou din partea primăriei. 

O altă propunere venită din partea doamnei Oros Ramona este acordarea de cadouri şi 
copiilor care datorită lipsei de fonduri nu au beneficiat de burse din partea consiliului local. 

Propunerile făcute sunt aprobate cu unanimitate de voturi, urmând a se aloca la acest 
capitol bugetar suma de lei. 

În ceea ce priveşte acordarea de cadouri pentru copii care ar fi beneficiat de bursă, 
şcolile vor stabili criteriile şi vor prezenta în cel mai scurt timp lista acestor copii. 

Cu aceste completări se trece la votarea proiectului de hotărâre astfel modificat. 
Nu sunt purtate alte discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
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Cu votul ”pentru” a 16 consilieri, din 16 prezenţi (lipseşte din sală domnul Sas 

Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 75 din 28 noiembrie 2016 privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2016. 
 

Punctul treisprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării 
Regulamentului  privind repartizarea locuinţelor eliberate de foştii angajaţi MapN și  numirea 
a trei consilieri locali în comisia de analiză pentru repartizarea locuinţelor de serviciu,  
inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele 
comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de administrare a domeniului public 
si privat. 
 Sunt propuşi membrii din partea partidelor. 
 UDMR – Arkosi Anton, Horvath Sandor,  
 PNL – nu are propuneri 
 PSD – Lazăr Ioan. 
 Cu această completare se trece la votarea proiectului de hotărâre. 
 Cu votul ”pentru” a 16 consilieri, din 16 prezenţi (lipseşte din sală domnul Sas 
Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 76 din 28 noiembrie 2016 pentru 
aprobarea completării Regulamentului  privind repartizarea locuinţelor eliberate de 
foştii angajaţi MapN și  numirea a trei consilieri locali în comisia de analiză pentru 
repartizarea locuinţelor de serviciu. 
 

Punctul paisprezece. Proiectul de hotărâre pentru cuprinderea unor terenuri in 
domeniul public al municipiului  si aprobarea constituirii de  număr cadastral pe terenuri 
reprezentând  strada Garoafei,  inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a 
fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

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

Nu sunt purtate discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 16 consilieri, din 16 prezenţi (lipseşte din sală domnul Sas 

Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 77 din 28 noiembrie 2016 pentru 
cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului  si aprobarea constituirii 
de  număr cadastral pe terenuri reprezentând  strada Garoafei. 

 
  

Punctul cincisprezece. Proiect de hotărâre pentru cuprinderea unor terenuri in 
domeniul public al municipiului  si aprobarea constituirii de  număr cadastral pe terenuri 
reprezentând  strada Fântâna Mica, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

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

Nu sunt purtate discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 16 consilieri, din 16 prezenţi (lipseşte din sală domnul Sas 

Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 78 din 28 noiembrie 2016 pentru 
cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului  si aprobarea constituirii 
de  număr cadastral pe terenuri reprezentând  strada Fântâna Mica. 
 

Punctul şaisprezece. Proiectul de hotărâre pentru cuprinderea unor terenuri in 
domeniul public al municipiului  si aprobarea constituirii de  număr cadastral pe terenuri 
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reprezentând  strada Crinului, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a 
fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

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

Nu sunt purtate discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 16 consilieri, din 16 prezenţi (lipseşte din sală domnul Sas 

Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 79 din 28 noiembrie 2016 pentru 
cuprinderea unor terenuri in domeniul public al municipiului  si aprobarea constituirii 
de  număr cadastral pe terenuri reprezentând  strada Crinului. 
 

Punctul şaptesprezece. Proiectul de hotărâre pentru cuprinderea unor terenuri in 
domeniul public al municipiului  și aprobarea constituirii de  număr cadastral pe imobilul 
reprezentând Școala cu clasele I-VIII Cheț, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

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

Nu sunt purtate discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 16 consilieri, din 16 prezenţi (lipseşte din sală domnul Sas Adăscăliţii 
Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 80 din 28 noiembrie 2016 pentru cuprinderea unor 
terenuri in domeniul public al municipiului  și aprobarea constituirii de  număr 
cadastral pe imobilul reprezentând Școala cu clasele I-VIII Cheț. 
 

Punctul optsprezece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă a municipiului Marghita, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de urbanism. 
Nu sunt purtate discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 16 consilieri, din 16 prezenţi (lipseşte din sală domnul Sas 

Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 81 din 28 noiembrie 2016 privind 
aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Marghita. 
 

Punctul nouăsprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractului colectiv de 
munca si a acordului de munca la nivelul UAT Marghita, inițiator domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia juridică. 
Nu sunt purtate discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 16 consilieri, din 16 prezenţi (lipseşte din sală domnul Sas 

Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 82 din 28 noiembrie 2016 pentru 
aprobarea contractului colectiv de munca si a acordului de munca la nivelul UAT 
Marghita. 
 

Punctul douăzeci. Proiectul de hotărâre pentru completarea art. 33 din   anexa 1 la 
HCL  96 /2013  privind aprobarea procedurilor  si criteriilor  pentru organizarea concursului 
pentru ocuparea funcției vacante  de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu 
Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita, este prezentat de inițiator Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialul a fost studiat de domnii consilieri, 
           Raport de avizare este prezentat de Comisia juridică. 
 Domnul consilier Şandor Emil solicită ca pe viitoarea şedinţă, domnul Durnea Cosmin 
directorul SPAACS, să prezinte consiliului un raport de activitate, cu indici de performanţă. 

Nu sunt purtate alte discuţii trecându-se la votarea proiectului de hotărâre. 
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Cu votul ”pentru” a 16 consilieri, din 16 prezenţi (lipseşte din sală domnul Sas 

Adăscăliţii Marcel) este adoptată Hotărârea nr. 83 din 28 noiembrie 2016 pentru 
completarea art. 33 din   anexa 1 la HCL  96 /2013  privind aprobarea procedurilor  si 
criteriilor  pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante  de director 
din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita. 

 
Punctul douăzeci şi unu. Probleme curente. 
Doamna Maghiar Lia, prezintă încă o dată problemele din Zona Înfrățirii unde 

locuiește, deoarece nici acum liniștea și ordinea publică nu sunt respectate, aprovizionarea 
UNICARM-ului se face şi acum cu o gălăgie greu suportabilă. Consideră în continuare inutilă 
ridicarea celeilalte probleme a burselor școlare, dar totuși face apel la domnii consilieri pentru 
a face alocările bugetare necesare acordării acestor drepturi, copiilor care le merită. Acordarea 
de cadouri este binevenită dar nu rezolvă problema. 

Doamna Kocsis Emese directorul financiar al Spitalului municipal „dr.Pop Mircea” 
Marghita solicită consiliului alocări bugetare pentru dotarea cabinetului de cardiologie cu 
aparatura necesară, suma situându-se la valoarea de 94.206 lei. De asemenea spitalul are 
nevoie de înlocuirea instrumentarului medical, care a depăşit deja 40 ani. Pentru această 
dotare ar fi necesar alocarea a 80.000 euro, firma furnizoare din Germania, oferind totodată la 
achiziţionarea instrumentarului un discount de 20%. 

Consiliul local a luat act de solicitarea formulată urmând a aloca sumele în bugetul 
consiliului local în funcţie de priorităţi. 
 Domnul consilier Arkosi Anton, președintele comisiei de buget finanțe și administrare 
a domeniului public și privat, prezintă cererile dezbătute în cadrul comisiei și soluțiile date 
acestor cereri. 
 Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Almași Ștefan mulţumeşte tuturor celor 
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ    SECRETAR 
            Almasi Ștefan         jr.Demeter Cornelia 
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Prezentul dosar de şedinţă conţine un număr de 
_______(____________________________________) file 

şnuruite şi sigilate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ    SECRETAR 
            Almași Ștefan         jr.Demeter Cornelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
JUDEŢUL BIHOR 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 


