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P R O C E S   V E R B A L 
 
 Încheiat azi 7 noiembrie 2017, cu ocazia şedinţei deîndată 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.Ciora Florian,  5. Horváth Sándor, 6. Mărieș Mihaela,  7. Nagy Gabriella, 8. Papai 
Iosif, 9. Pop Raul Cristian, 10. Pop Viorel, 11. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 12. Szabo Peter 
Istvan, 13. Şandor Emil. Absentează consilierii:  1. Ciarnau Claudiu Ioan, 2. Dragomir Iuliu 
Cristian, 3. Lazăr Ioan, 4. Oros Ramona Alice. 
 Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan și 
secretarul municipiului – doamna Demeter Corelia. De asemenea participă doamna, Ciupe 
Elena,  șef serviciu administrație publică locală și consilierul primarului Demian Zsolt. 
 Auditoriu: Blaga Zsuzsanna. 
 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 6 noiembrie 2017 ,  a Dispoziţiei 
Primarului nr. 675 din 6 noiembrie 2017. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi 
obiective în acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 6 noiembrie 2017, 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, în data de 6 noiembrie 2017. 

Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 13 consilieri, absentează 4 consilieri, ședința fiind statutară. 

Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Ciora Florian.  
Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următoarea 

 
Ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retele de apă si canalizare 
in cartierele Chet si Ghenetea” 
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii finantării de la bugetul  local a 
categoriilor de cheltuieli  care nu se finantează  de la bugetul de stat prin Programul 
National de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul  de inveastitii “ Extindere reţele de 
apă si canlizare in cartierele Cheţ si Ghenetea “ 
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat  

3. Proiect de hotarare privind  privind actualizarea indicatorilor tehnico economici la 
obiectivul de investitii  “Construire si amenajare sala de mese Gradinita pentru copii – 
str. J.Calvin" 
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
 Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea asigurarii finantarii de la  bugetul local a 
categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul 
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National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii “Construire si amenajare 
sala de mese Gradinita pentru copii – str. J.Calvin" 
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat 

5.  Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere canalizare menajera si 
retehnologizare statie de pompare str. Horea " 
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat 

6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea asigurarii finantarii de la  bugetul local a 
categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul 
National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii "  “Extindere canalizare 
menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea " 
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii                 
" Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale " 
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurarii finantarii de la  bugetul local a 
categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul 
National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii " Reabilitare pod peste 
Barcau, str. I.LCaragiale" 
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat 
 
Ordinea de zi este aprobată, cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu 13 voturi 

”pentru„  din totalul de 13 prezenți, Hotărârea nr. 157   din 7 noiembrie 2017 privind 
aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată 7 noiembrie 2017.  
 

Punctul unu. Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retele de apă si 
canalizare in cartierele Chet si Ghenetea” ,	 a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau.		

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat. 

Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri, din 13 prezenți este adoptată Hotărârea nr.158 din 7 
noiembrie 2017  privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
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economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retele de apă si canalizare in cartierele 
Chet si Ghenetea”. 
 

Punctul doi.	Proiectul de hotarare privind aprobarea asigurarii finantării de la bugetul  
local a categoriilor de cheltuieli  care nu se finantează  de la bugetul de stat prin Programul 
National de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul  de inveastitii “ Extindere reţele de apă si 
canlizare in cartierele Cheţ si Ghenetea “a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau.		

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat. 

Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri, din 13 prezenți este adoptată Hotărârea nr.159 din 7 
noiembrie 2017  privind aprobarea asigurarii finantării de la bugetul  local a categoriilor 
de cheltuieli  care nu se finantează  de la bugetul de stat prin Programul National de 
Dezvoltare Locală, pentru obiectivul  de inveastitii “ Extindere reţele de apă si canlizare in 
cartierele Cheţ si Ghenetea “. 

 
Punctul trei. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea asigurarii finantarii de la  

bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin 
Programul National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii “Construire si 
amenajare sala de mese Gradinita pentru copii – str. J.Calvin" a fost inițiat de domnul primar  
Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat. 

Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri, din 13 prezenți este adoptată Hotărârea nr.160 din 7 
noiembrie 2017 privind aprobarea asigurarii finantarii de la  bugetul local a categoriilor de 
cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare 
Locala, pentru obiectivul de investitii “Construire si amenajare sala de mese Gradinita 
pentru copii – str. J.Calvin 

 
Punctul patru. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea asigurarii finantarii de la  

bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin 
Programul National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii “Construire si 
amenajare sala de mese Gradinita pentru copii – str. J.Calvin” a fost inițiat de domnul primar 
Pocsaly Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat. 

Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri, din 13 prezenți este adoptată Hotărârea nr.161 din 7 
noiembrie 2017 privind aprobarea asigurarii finantarii de la  bugetul local a categoriilor de 
cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare 
Locala, pentru obiectivul de investitii “Construire si amenajare sala de mese Gradinita 
pentru copii – str. J.Calvin. 
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Punctul cinci. Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere canalizare menajera 
si retehnologizare statie de pompare str. Horea " a fost inițiat de domnul primar Pocsaly 
Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat. 

Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri, din 13 prezenți este adoptată Hotărârea nr.162 din 7 
noiembrie 2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii “Extindere canalizare menajera si retehnologizare 
statie de pompare str. Horea " 
 
 Punctul șase .Proiectul de hotărâre privind  aprobarea asigurarii finantarii de la  
bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin 
Programul National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii "  “Extindere 
canalizare menajera si retehnologizare statie de pompare str. Horea " a fost inițiat de domnul 
primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raportul de avizare favoravil este prezentat de  Comisia de buget finante si 
administrarea domeniului public si privat. 

Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri, din 13 prezenți este adoptată Hotărârea nr.163 din 7 
noiembrie 2017 privind  aprobarea asigurarii finantarii de la  bugetul local a categoriilor 
de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de 
Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii "  “Extindere canalizare menajera si 
retehnologizare statie de pompare str. Horea ". 

 
Sosesc în sală doamna consilier Oros Ramona și domnul consilier Dragomir Cristian. 
  
Punctul șapte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a 

lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii                 
" Reabilitare pod peste Barcau, str. I.L.Caragiale " a fost inițiat de domnul  primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau. 

Raportul de avizare favoravil este prezentat de  Comisia de buget finante si 
administrarea domeniului public si privat. 

Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 15 consilieri, din 15 prezenți este adoptată Hotărârea nr.164 din 7 
noiembrie 2017 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare pod peste 
Barcau, str. I.L.Caragiale " 

 
Punctul opt . Proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurarii finantarii de la  bugetul 

local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul 
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National de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii " Reabilitare pod peste Barcau, 
str. I.LCaragiale" a fost inițiat de domnul  primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raportul de avizare favoravil este prezentat de  Comisia de buget finante si 
administrarea domeniului public si privat. 

Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 15 consilieri, din 15 prezenți este adoptată Hotărârea nr.165 din 7 
noiembrie 2017 privind aprobarea asigurarii finantarii de la  bugetul local a categoriilor de 
cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare 
Locala, pentru obiectivul de investitii " Reabilitare pod peste Barcau, str. I.LCaragiale" 

 
Nu sunt purtate alte discuţii, domnul preşedinte Ciora Florian mulţumeşte tuturor celor 

prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 

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

şnuruite şi sigilate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                           SECRETAR 
      Ciora Florian                                     jr.Demeter Cornelia 
 

 
 
 
 
 


