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PROCES VERBAL

Încheiat azi 29 mai 2017, 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. Ciora Florian, 5. Dragomir Iuliu Cristian, 6. Horváth Sándor, 7. Lazar 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. Szabo Peter Istvan, 16. Şandor
Emil. Absentează domnul consilier Ciarnau Claudiu.
Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan,
secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă din partea
aparatului de specialitate a primarului: doamna Ciupe Elena, - şef Serviciu administraţie
locală, Bereteu Viorica șef Serviciu buget contabilitate, Bisa Eva – director adjunct și
Stoianovici Silvian inspector - Direcția tehnică, Groze Liviu - șef Birou domeniu public
La lucrările ședinței participă de asemenea delegatul sătesc din Ghenetea Naghi Marin.
Auditoriu: Csoke Robert, Pop Daniel Marcu, Blaga Zsuzsanna, Hucea Alin.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
Primăria Municipiului Marghita, în data de 24 mai 2017, a Dispoziţiei Primarului nr. 301 din
24 mai 2017. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii au fost convocaţi în data de 24 mai 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, cu 4-5 zile înaintea şedinţei de consiliu.
Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Borsi Ernest.
Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17
consilieri sunt prezenți 16 consilieri, ședința fiind statutară.
La solicitarea domnului primar Pocsaly Zoltan se suplimentează ordinea de zi cu un
punct ” Proiectul de hotărâre privind stabilirea bunurilor de retur ce vor fi predate la SC
PARC BALNEAR SA în baza contractului de delegare a gestiunii Serviciului Strand
Municipal și a listei de investitii” și ”Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate pentru atestarea unei părți a municipiului Marghita ca stațiune turistică”.
Cu această completare președintele de ședință propune spre aprobarea consiliului
următoarea:
Ordine de zi:
1.Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a
municipiului Marghita.
Intiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
2.Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
Intiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară
la data de 31.03.2017 a Municipiului Marghita
Intiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
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4.Proiect de hotărâre privind aprobarea “ PLANULUI URBANISTIC ZONAL – schimbarea
zonei funcționale în vederea construirii unui centru medical P+1E , Nr. Cad. 103508 –
Marghita
Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de urbanism
5. Proiect de hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor
imobile – teren fara constructii –proprietate privata a municipiului Marghita , situate in
Marghita str. Marton Aron , fn.
Intiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrare a domeniului public si privat
6. Proiect de hotarâre pentru aprobarea în principiu a vânzării directe a terenului în suprafaţă
de 62 mp. identificat cu nr. cad. 455 , înscris în C.F.100358 Marghita , str. Garoafei nr.9 către
proprietarii construcției edificate pe acest teren, doamna Silaghi Paula Mihaela și domnul
Silaghi Emil.
Intiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrare a domeniului public si privat
7. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului burselor școlare pe anul 2017 pentru
unităţile școlare din învăţământul preuniversitar de stat din unitatea administrativ- teritorială
Marghita
Intiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
8. Proiect de hotarâre privind stabilirea chiriei către Parohia Română Unită cu Roma GrecoCatolica Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita ,
nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia locală ca piata agroalimentară
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
9. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al
aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate
Initiator primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare . Comisia juridica
10. Proiect de hotarâre privind desemnarea Cabinetului de avocatura Purdea Lucian pentru
reprezentarea in instanta a administatiei locale
Initiator primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare . Comisia juridica
11. Proiect de hotarare pentru aprobarea bilanțului contabil al Serviciului Public de
Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita la 31.12.2016
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia de buget finante si administrare domeniului public si privat
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 70 din 28 noiembrie 2016 in sensul
majorarii tarifelor la unele activitati de salubrizare generală executate ocazional de SPAACS
Marghita
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Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia de buget finante si administrare domeniului public si privat ;
Comisia de mediu, turism si agricultura
13. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de
negociere în cazul aprobării vânzărilor unor imobile aparţinând domeniului privat al
Municipiului Marghita
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia de buget finante si administrare domeniului public si privat ;
14. Proiect de hotarâre pentru actualizarea domeniului public al municipiului Marghita.
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat si Comisia juridica
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea bunurilor de retur ce vor fi predate la SC PARC
BALNEAR SA în baza contractului de delegare a gestiunii Serviciului Strand Municipal și a
listei de investitii.
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru atestarea unei părți a
municipiului Marghita ca stațiune turistică.
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public
17. Probleme curente
Ordinea de zi este aprobată sub forma prezentată, cu unanimitate de voturi. Cu 16
voturi ”pentru„ este adoptată Hotărârea nr. 74 din 29 mai 2017 privind aprobarea ordinii
de zi a ședinței ordinare din 29 mai 2017 și a proceselor verbale încheiate cu ocazia
ședințelor anterioare.
Punctul unu. Proiectul de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri
si cheltuieli a municipiului Marghita, a fost prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Doamna Bereteu Viorica arată că față de proiectul de hotărâre inițiat a apărut o
modificare, ca urmare a alocării din partea Ministerului de finanțe a sumei de 250 mii lei,
pentru asigurarea salariilor a două unități de învățământ din oraș, prin urmare capitolul
venituri și cheltuieli se modifică ca atare.
Cu această completare comisia de buget finanțe avizează favorabil proiectul de
hotărâre.
Domnul consilier Ciora Florian întreabă ce reprezintă suma de 113.000 lei la capitolul
salubritate.
Doamna Bereteu Viorica răspunde că acești bani sunt alocați pentru transportul
gunoiului din UAT, fiind alocat pentru combustibilul utilajelor de încărcare și transport.
Domnul consilier Sandor Emil este plăcut surprins de faptul că s-au alocat bani la
capitolul sport, întrebând dacă banii sunt pentru reparațiile la sălile de sport.
Doamna Bereteu spune că s-au alocat banii pentru plata facturilor la utilități la sălile
de sport. Alocații bugetare pentru reparații se pot face la o rectificare viitoare de buget.
Nu sunt purtate alte discuții, trecându-se la votarea proiectului cu completarea făcută.
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Cu 11 voturi pentru și 5 abțineri (Ciora Florian, Dragomir Iuliu Cristian, Oros
Ramona, Pop Viorel, Şandor Emil) este adoptată Hotărârea nr. 75 din 29 mai 2017 privind
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita.
Punctul doi. Proiectul de hotarâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2018 este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe.
Domnul consilier Sandor Emil propune un amendament: modificarea procentului de
impozitare aplicat la valoarea clădirilor nerizendțiale de la 0,75%, la 0,60%.
Amendamentul domnului Sandor Emil este respins cu 5 voturi pentru și 11 împotrivă.
Nu sunt purtate alte discuții, trecându-se la votarea proiectului de hotărâre sub forma
inițiată.
Cu 11 voturi pentru și 5 abțineri (Ciora Florian, Dragomir Iuliu Cristian, Oros
Ramona, Pop Viorel, Şandor Emil) este adoptată Hotărârea nr. 76 din 29 mai 2017 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.
Punctul trei. Proiectul de hotarâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului
de execuție bugetară la data de 31.03.2017 a Municipiului Marghita este prezentat de inițiator
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul
comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma prezentată.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 77 din 29 mai 2017 privind
aprobarea bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară la data de 31.03.2017 a
Municipiului Marghita.
Punctul patru. Proiectul de hotărâre
privind aprobarea “ PLANULUI
URBANISTIC ZONAL – schimbarea zonei funcționale în vederea construirii unui centru
medical P+1E , Nr. Cad. 103508 – Marghita este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de urbanism.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma prezentată.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 78 din 29 mai 2017 privind
aprobarea “ PLANULUI URBANISTIC ZONAL – schimbarea zonei funcționale în
vederea construirii unui centru medical P + 1E , Nr. Cad. 103508 – Marghita.
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publica deschisa cu
strigare a unor imobile – teren fara constructii –proprietate privata a municipiului Marghita ,
situate in Marghita str. Marton Aron , fn. este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finante si
administrare a domeniului public si privat.
Domnul consilier Dragomir Cristian este de părere că prețul de licitație este foarte mic
300 mp, la valoarea de 1500 euro. Ba mai mult parcelarea este mare, 150 mp fiind suficiente
pentru locuri de casă.
Domnul primar arată că, aceste terenuri au fost folosite de către proprietarii de case din
strada Cloșca. Unii locuitori au revendicat prin instanță aceste terenuri, primind o hotărâre
favorabilă în acest sens. Prețul a fost sabilit pentru a veni în ajutorul celorlalți, dar nici așa nu
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este sigur că vor fi favorizați, deoarece poate veni oricine să liciteze aceste terenuri, inclusiv
domnul consilier Dragomir.
Domnii consilieri Arkosi Anton și Horvath Sandor susțin adoptarea proiectuui de
hotărâre sub forma inițiată.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Cu 11 voturi pentru și 5 abțineri (Ciora Florian, Dragomir Iuliu Cristian, Oros
Ramona, Pop Viorel. Şandor Emil) proiectul de hotărîre este respins, fiind nevoie de un
număr de 12 voturi pentru.
Punctul șase. Proiectul de hotarâre pentru aprobarea în principiu a vânzării directe a
terenului în suprafaţă de 62 mp. identificat cu nr. cad. 455 , înscris în C.F.100358 Marghita ,
str. Garoafei nr.9 către proprietarii construcției edificate pe acest teren, doamna Silaghi Paula
Mihaela și d-l Silaghi Emil este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finante si
administrare a domeniului public si privat.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma prezentată.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 79 din 29 mai 2017 pentru
aprobarea în principiu a vânzării directe a terenului în suprafaţă de 62 mp. identificat cu
nr. cad. 455 , înscris în C.F.100358 Marghita , str. Garoafei nr.9 către proprietarii
construcției edificate pe acest teren, doamna Silaghi Paula Mihaela și d-l Silaghi Emil.
Punctul șapte. Proiectul de hotarare privind stabilirea cuantumului burselor școlare
pe anul 2017 pentru unităţile școlare din învăţământul preuniversitar de stat din unitatea
administrativ- teritorială Marghita este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan
Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Deoarece domnii consilieri nu ajung la un consens privind cuantumul burselor, se
solicită o pauză de cinci minute.
La întoarcerea în sală doamna secretar Demeter Cornelia arată că, a informat
consilierii privind legislația în vigoare, în ceea ce privește alocarea burselor școlare.
Propunerea unanim acceptată de domnii consilieri este următoarea:
Burse de merit 250 lei.
Bursele de performanță:
Concursuri faza națională:
- locul unu - 500 lei, locul doi - 450 lei, locul trei – 400 lei
Pentru echipele de peste cinci membrii sumele se tripleză.
Concursuri faza internațională
- locul unu - 1000 lei, locul doi - 800 lei, locul trei – 600 lei
Pentru echipele de peste cinci membrii sumele se tripleză
Cu această completare și cu avizul favorabil al comisiei de buget finanțe se trece la
votarea proiectului de hotărâre.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 80 din 29 mai 2017 privind
stabilirea cuantumului burselor școlare pe anul 2017 pentru unităţile școlare din
învăţământul preuniversitar de stat din unitatea administrativ- teritorială Marghita.
Ca o completare la acest punct, doamna consilier Oros Ramona, propune ca pe viitor
să se aloce în bugetul local sume mai mari, în vederea acordării unor burse mai mari elevilor
care se străduiesc să învețe.
Aceeași părere este împărtășită de domnul consilier Ciora Emil.
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Punctul opt. Proiectul de hotarâre privind stabilirea chiriei către Parohia Română
Unită cu Roma Greco-Catolică Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in
CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia locală ca piata
agroalimentară este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele
au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Comisia de buget finanțe avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma prezentată.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 81 din 29 mai 2017 privind
stabilirea chiriei către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru
terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2
folosit de administratia locală ca piata agroalimentară.
Punctul nouă. Proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare
şi Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita şi a
instituţiilor subordonate este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma prezentată.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 82 din 29 mai 2017 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al aparatului de specialitate al
primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate.
Punctul zece. Proiectul de hotarâre privind desemnarea Cabinetului de avocatură
Purdea Lucian pentru reprezentarea in instanta a administatiei locale este prezentat de
inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute în
cadrul comisiilor de specialitate.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma prezentată.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 83 din 29 mai 2017 privind
desemnarea Cabinetului de avocatură Purdea Lucian pentru reprezentarea in instanta a
administatiei locale.
Punctul unsprezece. Proiectul de hotarare pentru aprobarea bilanțului contabil al
Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita la 31.12.2016
este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate
și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Comisia de buget finante si administrare domeniului public si privat avizează favorabil
proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Dragomir Cristian felicită concucerea serviciului pentru
managmentul desfășurat, văzând că bilanțul este unul pozitiv. Solicită ca pe viitor acest bilanț
să fie prezentat pe fiecare sector de activitate în parte.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma prezentată.
Cu 15 voturi pentru (lipsește din sală doamna consilier Nagy Gabriella) este adoptată
Hotărârea nr. 84 din 29 mai 2017 pentru aprobarea bilanțului contabil al Serviciului
Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita la 31.12.2016.
Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 70 din 28
noiembrie 2016 in sensul majorarii tarifelor la unele activităti de salubrizare generală
executate ocazional de SPAACS Marghita este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
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Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat și cea de mediu,
turism si agricultură avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma prezentată.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 84 din 29 mai 2017 pentru
modificarea HCL nr. 70 din 28 noiembrie 2016 in sensul majorarii tarifelor la unele
activitati de salubrizare generală executate ocazional de SPAACS Marghita.
Punctul treisprezece. Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în comisia de negociere în cazul aprobării vânzărilor unor imobile
aparţinând domeniului privat al Municipiului Marghita este prezentat de inițiator domnul
primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor
de specialitate.
Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat avizează
favorabil proiectul de hotărâre.
Sunt făcute propuneri:
UDMR – domnii consilier Arkosi Anton și Horvath Sandor – membrii
PSD – domnii consilieri Lazăr Ioan și Pop Raul – membrii
PNL – domnul consilier Ciora Florin – membri și Sandor Emil – membru supleant
Nu sunt purtate alte discuții, se trece la votarea proiectului de hotărâre.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 85 din 29 mai 2017 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de negociere în cazul aprobării
vânzărilor unor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Marghita.
Punctul paisprezece. Proiectul de hotarâre pentru actualizarea domeniului public al
municipiului Marghita este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Comisia de buget finante si administrare domeniului public si privat și Comisia
juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Doamna secretar Demeter Cornelia explică consiliului local necesitatea adoptării
acestui proiect de hotărâre și modul de punere în practică a acestei hotărâri, până când ea v-a
fi inclusă într-o Hotărîre de Guvern.
Nu sunt purtate alte discuții, se trece la votarea proiectului de hotărâre.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 86 din 29 mai 2017 pentru
actualizarea domeniului public al municipiului Marghita.
Punctul cinsprezece. Proiectul de hotărâre privind stabilirea bunurilor de retur ce vor
fi predate la SC PARC BALNEAR SA în baza contractului de delegare a gestiunii Serviciului
Strand Municipal și a listei de investitii este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau.
Comisia de buget finante si administrare domeniului public si privat avizeaza
favorabil.
Nu sunt purtate alte discuții, se trece la votarea proiectului de hotărâre.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 87 din 29 mai 2017 privind stabilirea
bunurilor de retur ce vor fi predate la SC PARC BALNEAR SA în baza contractului de
delegare a gestiunii Serviciului Strand Municipal și a listei de investitii.
Punctul șaisprezece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate
pentru atestarea unei părți a municipiului Marghita ca stațiune turistică este prezentat de
inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Domnul inspector Stoianovici Silvian
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prezintă necesitatea adoptării acestui proiect de hotărâre, avantajele de care urmează să
beneficieze municipiul și întinderea zonei de delimitare a stațiunii.
Raport de avizare favorabil Comisia de administrare a domeniului public și privat.
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 88 din 29 mai 2017 privind
aprobarea studiului de fezabilitate pentru atestarea unei părți a municipiului Marghita ca
stațiune turistică.
17. Probleme curente
Prezent în sală domnul părinte paroh Pop Dorel Marius, al Parohiei otodoxe Cheț
prezintă doleanța comună a cetățenilor din satul Cheț, care doresc construirea unei capele ce
să deservească atât enoriașii ortodocși, cât și greco catolici și penticostali. Vine chiar cu o
propunere de amplasare, în locul fostei sații SMA din imediata vecinătatte a cimitirului.
Terenul este a orașului, fiind necesar de un ajutor financiar din partea consiliului local pentru
construirea ei. Dânsul consideră oportună construirea capelei prin supravegherea comună a
bisericilor, iar administrarea ei să se facă de o biserică, percepându-se taxe numai pentru
curent și curățenie.
Doamna Bisa Eva – arată că, dacă trenul este al primăriei, banii sunt alocați de
primărie, atunci capela este al primăriei. Se pot da bani pentru construirea capelei, dar trebuie
adoptat un regulament în acest sens.
Domnul consilier Arkosi Anton este de părere că, solicitarea sumei de 20.000 lei,
pentru demararea lucrărilor pentru amenajarea capelei, de către parohia ortodoxă, trebuie
discutată numai după stabilirea situației juridice a terenului și a modalității de construire a
acestui obiectiv.
Doamna secretar Demeter Cornelia arată că, terenul este pe Statul Român, nu se poate
edifica pe ea o capelă. O soluție ar fi construirea acelei capele pe terenul proprietatea cultului
respectiv.
Domnul consilier Sandor Emil solicită convocarea cultelor la o ședință comună, să se
ajungă la un numitor comun și găsită o soluție pentru a putea construi capela.
Până la găsirea acelei soluții comune arată domnul consilier Arkosi Anton comisia nu
discută cererea de alocare a sumei solicitate.
În coninuare domnul consilier Sas Adăascăliții Marcel prezintă două materiale în
format electronic, fiind ajutat de un elev al colegiului, Hucea Alin.
Primul material este un studiu al amenajării cimitirelor, locul unde locuitorii orașului
”își exprimă conștiința”. Este un spațiu al comunității, care poate fi amenajat cu bănci și
lampadare, transformându-le într-un parc de reculegere.
Domnul primar arată că din banii alocați la biserici se poate continua procedura de
dotare a cimitirelor, axact așa ca acum câțiva ani, când a fost refăcută împrejmuirea
cimitirelor.
O altă propunere venită din partea domnului consilier Sas Adăascăliții Marcel este cea
a reamenajării stadionului municipal, într-o bază sportivă multifuncțională, care să poată fi
folosită gratuit. Zona respectivă este foarte puțin utilizată și într-o stare destul de degradată,
nefiind folosită la valoarea ei reală. Spațiul de agrement pentru public ar include, vestiare cu
parter plus etaj, ude pe lăngă vestiare la parter ar fi o sală de tenis de masă și biliard, deasupra
sală de forță. În spațiul liber ar fi piste de alergare, teren de tenis de câmp, pista de skateboard,
teren de baschet, badmninton, tenis cu piciorul etc. Finanțările s-ar putea asigura din bugetul
local și din alte surse de finanțere, prin diferite proiecte.
Domnul primar arată că toata acestă investiție nu trebuie să înlocuiască actualul
stadion, ea s-ar putea realiza în zona actualului ștrand municipal. Trebuie să vedem de unde
obținem surse de finanțare.
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Domnul consilier Sas Adăascăliții Marcel, se angajează să vină cu idei concrete de
finanțare.
Domnul primar Pocsaly Zoltan solicită consiliului să se pronunțe asupra organizării în
acest an a Zilelor orașului, a locației și modalității de organizare. De asemenea, solicită din
partea consiliului, constituirea unei comisii care să sprijine organizarea acestui eveniment.
La propunerea consiliului zilele se vor organiza în perioada 16-17 septembrie, locația
fiind cea a zonei ștrandului municipal. Forma de organizare individuală, sau prin asociere și
comisia care va sprijini organizarea urmează a fi stabilită la o ședință ulterioară.
Doamna Mărieș Mihaela propune ca, echipa de dans Clevers care a câstigat locul unu
la un concurs internațional din Croația, să fie promovați cu ocazia zilelor orașului și eventual
găsită o soluție de premiere a acestor copii, care ne duc faima orașului.
Doamna Oros Ramona întreabă când va fi reabilitată strada Nicolae Bălcescu.
Domnul primar arată că, odată cu reluarea licitației pentru reabilitarea rețelei de apă și
canalizare și reparațiile carosabiliului vor fi realizate.
Domnul primar prezintă cererea doamnei Blaga Zsuzsana, care solicită inventarierea
și microciparea câinilor periculoși de pe raza municipiului Marghita. Domnul primar arată că
se poate demara procedeul de inventariere, dar obligația microcipării este al proprietarilor.
Doamna Blaga Zsuzsana arată că, inventarierea câinilor periculoși din oraș,
microciparea, înregistrarea lor în evidența electronică și la poliție este obligatorie. Autoritatea
locală trebuie să întreprindă măsuri pentru respectarea acestor prevederi, cei care nu se supun
legii să fie amendați de poliția locală.
Domnul primar arată că doamna Blaga Zsuzsana solicită și achiziționarea terenului pe
care se află amplasat adăpostul pentru câini. Dânsul arată că se studiază această cerere,
posibilitatea legală de a rezolva solicitarea, urmând a primi un răspuns ulterior în acest sens.
Nu sunt purtate alte discuţii, domnul preşedinte Borsi Ernest mulţumeşte tuturor celor
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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