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P R O C E S   V E R B A L 
 
 
 Încheiat azi 30 martie 2017, cu ocazia şedinţei de 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. Ciora Florian, 6. Dragomir Iuliu Cristian, 7. Horváth 
Sándor, 8. Lazăr Ioan,  9. Mărieș Mihaela,   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 doamna consilier Nagy Gabriella. 

Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 
secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă  doamna Ciupe 
Elena, şef Serviciu administraţie locală, Bisa Eva – director adjunct Direcţia tehnică, Bereteu 
Viorica, șef Birou buget contabilitate, Ardelean Sorin – șeful Poliției local Marghita. 
 La lucrările ședinței participă de asemenea delegatul sătesc din Ghenetea Naghi Marin. 

Auditoriu: Ujvarosi Mark, Demeter Ramona, Szilagyi Paula, Iepure Florina-Silvia, 
Kasa Attila, Bradacs Aliz, Blaga Zsuzsanna . 

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
Primăria Municipiului Marghita, în data de 24 martie 2017,  a Dispoziţiei Primarului nr. 181  
din  24 martie 2017. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 
Consilierii au fost convocaţi în data de  24 martie 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. 

Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 16 consilieri, ședința fiind statutară. 

Președintele de ședință este domnul consilier  Borsi Ernest.  
La solicitarea domnului primar se suplimentează odinea de zi cu următoarele puncte: 

” Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Spitalul municipal ”dr.Pop 
Mircea Marghita” aprobat prin HCL nr.15/16.01.2017 pentru aprobarea Organigramei și a 
Statului de funcții a Spitalul municipal ”dr.Pop Mircea Marghita”. 

Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 
”Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu 
echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi 
dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS – MARGHITA – locația 
Marghita, strada 1 Decembrie nr. 5  si strada T. Vladimirescu nr. 2". 

Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 
”Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu 
echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi 
dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS - MARGHITA – Dotarea 
curții scolii cu aparate fitness exterior. " 

Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 
”Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu 
echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi 
dotări independente pentru echiparea laboratoarelor de FIZICA-CHIMIE SI BIOLOGIE la 
LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS - MARGHITA"  

Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 
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”Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu 
echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi 
dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS – MARGHITA – Școala 
gimnaziala nr.3 locația Marghita, strada Cheț nr.233 si nr.240 " 

Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 
”Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu 
echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi 
dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS – MARGHITA – G.P.P. 
Nr. 5 locația Marghita, strada Jean Kalvin nr.5 si str. 1 Decembrie nr.20  si        -  G.P.P. Nr. 
6 locația Marghita, strada Cheț nr.233 ".  

Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 
Cu aceste completări președintele de ședință supune spre aprobarea consiliului 

următoarea: 
 

Ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre pentru însușirea rapoartelor de evaluare realizate de expert 
evaluator autorizat in baza contractului de prestări servicii încheiat cu Primăria 
Municipiului Marghita pentru bunurile cuprinse in domeniul privat si public al 
municipiului Marghita  

           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
           Raport de avizare : Comisia  de buget finanțe  
 

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al 
municipiului Marghita  

            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare: Comisia de urbanism  
 

3. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor 
ANL care se vor elibera în anul 2017  până la întocmirea şi aprobarea de către 
consiliul local a unei noi liste de prioritate.  

            Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

4. Proiect de hotărâre   pentru  aprobarea vânzării locuinței ANL din Marghita str. Eroilor 
nr. 7, bl. A1, ap. 9, compus dintr-un apartament cu 2 camere  cu o suprafaţă construită 
de 123,42 mp. din care  suprafață utila de 65,70 mp. către domnul Santa Marius. 

           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului si serviciile subordonate 

           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
           Raport de avizare : Comisia juridica  

 
6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului 

Marghita  
           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare: Comisia de buget finanțe  
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7. Proiect de hotărâre pentru majorare patrimoniului SC Parc Balneomar SRL , societate 

comercială de interes public  
           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare: Comisia de buget finanțe  
 

8. Proiect  de hotărâre  pentru aprobare schimbarea formei juridice al   SC Parc 
Balneomar SRL in Societate pe Acțiuni , societate de interes public ce va funcționa 
sub autoritatea Consiliului Local  având ca acționar unic municipiul Marghita . 

           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
           Raport de avizare : Comisia  juridica    
                                          Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

9. Proiect de hotărâre  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  
           Raport de avizare : Comisia  juridica    
                                          Comisia de administrare a domeniului public si privat  

 
10.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publica deschisa cu strigare a unui 

imobil - teren fără construcții, proprietate privata a municipiului Marghita, situată pe 
str. Progresului  FN cu nr. cad. 757 in suprafața de 3188 mp.  

           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

11. Proiect de  hotărâre  pentru trecerea in domeniul privat  a municipiului Marghita a 
unor terenuri din intravilanul localității ocupate de construcții proprietate privata 

           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a  terenurilor , proprietate privată 
a orașului ocupate de construcții cu destinația garaje  proprietatea privata a 
persoanelor fizice si însușirea realizării unor  rapoarte de evaluare de către evaluator 
autorizat ANEVAR pe aceste terenuri. 

           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul 
Politiei Locale Marghita  

           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare: Comisia de buget finanțe  
 

14. Proiect  de hotărâre  privind acordul consiliului local pentru construirea obiectivului 
Bazin didactic  de înot in municipiul Marghita  

           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
           Raport de avizare: Comisia de mediu, turism si agricultura 
                                         Comisia de administrare a domeniului public si privat  
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15. Proiect de hotărâre  privind însușirea raportului  privind situația  gestionarii și 

inventarierii patrimoniului public  si privat  al municipiului Marghita  si actualizarea  
listei  bunurilor din domeniul  privat pe anul 2016  

           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
           Raport de avizare: Comisia de buget finanțe  
 

16. Proiect de hotărâre  privind acordarea  unei diplome  si a unui premiu persoanelor   
care au împlinit  vârsta de 90 de ani  si au domiciliul in municipiul Marghita. 

           Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan  
           Raport de avizare: Comisia de buget finanțe  
 

17. Informare privind activitatea de apărare împotriva incendiilor  si protecție civilă  
desfășurata de comitetul  local pentru situații de urgenta , Serviciul voluntar pentru 
situații  de urgenta , compartimentul de situații de urgenta pe sem. II 2016 

           Prezintă. Compartimentul  de situații de urgenta 
 

18. Raport de activitate Biblioteca municipala Ioan Munteanu 2016  
           Prezintă : Director Atym Lavinia  
 

19. Raport  privind starea economica, socială si de mediu a municipiului Marghita pe anul 
2017  

           Prezintă : primarul municipiului Marghita  
 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Spitalul municipal 
”dr.Pop Mircea Marghita” aprobat prin HCL nr.15/16.01.2017 pentru aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții a Spitalul municipal ”dr.Pop Mircea Marghita”. 
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 
 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu 
echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente 
şi dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS – 
MARGHITA – G.P.P. Nr. 5 locația Marghita, strada Jean Kalvin nr.5 si str. 1 
Decembrie nr.20  si        -  G.P.P. Nr. 6 locația Marghita, strada Cheț nr.233 "  
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 

 
22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu 

echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente 
şi dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS - 
MARGHITA – Dotarea curții scolii cu aparate fitness exterior. " 
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 
 

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu 
echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente 
şi dotări independente pentru echiparea laboratoarelor de FIZICA-CHIMIE SI 
BIOLOGIE la LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS - MARGHITA"  
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 
 

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu 
echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente 
şi dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS – 
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MARGHITA – locația Marghita, strada 1 Decembrie nr. 5  si strada T. Vladimirescu 
nr. 2". 
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 
 

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu 
echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente 
şi dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS – 
MARGHITA – Școala gimnaziala nr.3 locația Marghita, strada Cheț nr.233 si nr.240 " 
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan 
 

26. Probleme curente  
                 
 Ordinea de zi este aprobată cu 16 voturi ”pentru”,  fiind astfel adoptată Hotărârea 
nr.42 din 30 martie 2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 30 martie 
2017. 
 

Punctul unu. Proiectul de hotărâre pentru însușirea rapoartelor de evaluare realizate 
de expert evaluator autorizat in baza contractului de prestări servicii încheiat cu Primăria 
Municipiului Marghita pentru bunurile cuprinse in domeniul privat si public al municipiului 
Marghita este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate 
și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea 
comisiei  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. 43 din 30 martie 2017 
pentru însușirea rapoartelor de evaluare realizate de expert evaluator autorizat in baza 
contractului de prestări servicii încheiat cu Primăria Municipiului Marghita pentru 
bunurile cuprinse in domeniul privat si public al municipiului Marghita. 

 
Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic 

General al municipiului Marghita este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. 
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, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată. 
Cu votul ”pentru” a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 44  din 30 martie 2017 

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Marghita. 
 
Punctul trei. Proiectul de hotărâre  pentru aprobarea listelor de prioritate pentru 

acordarea locuinţelor ANL care se vor elibera în anul 2017  până la întocmirea şi aprobarea de 
către consiliul local a unei noi liste de prioritate este prezentat de inițiator domnul primar 
Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil  este prezentat de comisia de administrare a domeniului 
public si privat.  

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

Cu votul ”pentru” a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 45  din 30 martie 2017 
pentru aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL care se vor elibera 
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în anul 2017  până la întocmirea şi aprobarea de către consiliul local a unei noi liste de 
prioritate. 
 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre   pentru  aprobarea vânzării locuinței ANL din 
Marghita str. Eroilor nr. 7, bl. A1, ap. 9, compus dintr-un apartament cu 2 camere  cu o 
suprafaţă construită de 123,42 mp. din care  suprafață utila de 65,70 mp. către domnul Santa 
Marius este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate 
și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil  este prezentat de comisia de administrare a domeniului 
public si privat.  

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

Cu votul ”pentru” a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 46  din 30 martie 2017 
pentru  aprobarea vânzării locuinței ANL din Marghita str. Eroilor nr. 7, bl. A1, ap. 9, 
compus dintr-un apartament cu 2 camere  cu o suprafaţă construită de 123,42 mp. din care  
suprafață utila de 65,70 mp. către domnul Santa Marius. 

 
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciile subordonate este prezentat de 
inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul 
comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil  este prezentat de comisia juridică.  
Domnul consilier Dragomir Cristian solicită ca în organigramă să fie inclus și 

Serviciul Public de Alimentare cu  Apă, Canalizare și Salubrizare și SC BALNEOMAR. 
Doamna secretar Demeter Cornelia arată că în organigramă poate fi inclus SPAACS 

dar SC BALNEOMAR numai după de vor fi perfectate actele de delegare a gestiunii. 
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul fiind supus spre aprobare cu completarea în 

organigramă a Serviciului Public de Alimentare cu  Apă, Canalizare și Salubrizare. 
Cu votul ”pentru” a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 47  din 30 martie 2017 

privind aprobarea organigramei si a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 
primarului si serviciile subordonate. 
 

Punctul șase. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli a municipiului Marghita  este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. 
Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Domnul consilier Arkosi Anton arată că bugetul  a fost dezbătut de consiliul și de 
comisia de buget finanțe, care a acordat avizul favorabil. 

Domnul consilier Ciora Florin întreabă dacă în buget anul acesta au fost incluse sume 
pentru bursele de merit. 

Doamna Bereteu Viorica arată că în forma finală a proiectului de buget au fost 
adăugate sume suplimentare din sume defalcate la capitolul învățământ și au fost alocate 
sumele necesare acordării burselor de merit.  

Domnul consilier Dragomir Cristian întreabă dacă în buget s-au prevăzut sume pentru 
decontarea cheltuielilor cu naveta a profesorilor. De asemenea întreabă dacă bugetul de 
venituri a fost stabilit astfel încât, să nu se poată realiza. 

Doamna Bereteu Viorica arată că în forma actuală nu au fost incluse aceste sume, 
existând posibilitatea includerii lor la o rectificare ulterioară. În ceea ce privește alcătuirea 
bugetului de venituri, dânsa arată că au fost respectate prevederile legale. 
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Domnul primar Pocsaly Zoltan arată că a purtat discuții cu o firmă de transport, care 

dacă v-a obține avizul pentru cursa de dimineață, este dispusă să asigure transportul acestor 
cadre. În acest sens a solicitat școlilor o listă cu semnăturile cadrelor care doresc asigurarea 
transportului. La o rectificare viitoare banii necesari vor fi asigurați. 

Sosește în sală doamna consilier Nagy Gabriella. 
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată.  
Cu votul ”pentru” a 17  consilieri este adoptată Hotărârea nr. 48  din 30 martie 2017 

privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita. 
 

Punctul șapte. Proiectul de hotărâre pentru majorare patrimoniului SC Parc 
Balneomar SRL , societate comercială de interes public este prezentat de inițiator domnul 
primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de 
specialitate. 

Domnul consilier Arkosi Anton prezintă avizul favorabil al comisiei de buget finanțe. 
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată.  
Cu votul ”pentru” a 17  consilieri este adoptată  Hotărârea nr. 49  din 30 martie 2017 

pentru majorare patrimoniului SC Parc Balneomar SRL , societate comercială de interes 
public. 

 
Punctul opt.  Proiectul  de hotărâre  pentru aprobare schimbarea formei juridice al   

SC Parc Balneomar SRL in Societate pe Acțiuni , societate de interes public ce va funcționa 
sub autoritatea Consiliului Local  având ca acționar unic municipiul Marghita este prezentat 
de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul 
comisiilor de specialitate. 

Rapoarte de avizare  favorabile sunt prezentat de comisia  juridică și de                                          
comisia de administrare a domeniului public si privat. 

Domnul consilier Arkosi Anton propune din partea UDMR, membrii în consiliul de 
administrare în persoana domnilor Koppanyi Zsolt, Heczi Alexandru, Botos Alexandru și în 
comisia de cenzori : Coznici Alexandru și Balla Cornelia. 

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel propune din partea PSD,  membrii în 
consiliul de administrație pe domnii Durne Cosmin și Demeter Emil și ca membru supleant în 
comisia de cenzori pe domnul Groze Liviu. 

Formația politică PNL nu a formulat propuneri. 
 Se supun la vot membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori în 
următoarea formulă. 
Consiliul de administrație: Kopanyi Zsolt, Heczi Alexandru, Botos Alexandru, Durnea 
Cosmin, Demeter Emil. 
Comisia de cenzori: Coznici Alexandru, Balla Cornelia – membru supleant Groze Liviu. 
 Cu votul a 16 consilieri este aprobată propunerea – domnul consilier Lazăr Ioan 
lipsește din sală. 
 Se trece la votarea proiectului de hotărâre sub forma completată cu membrii 
consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori. 
 Cu votul a 16 consilieri – domnul consilier Lazăr Ioan lipsește din sală – este adoptată 
Hotărârea nr. 50  din 30 martie 2017 pentru aprobare schimbarea formei juridice al   SC 
Parc Balneomar SRL in Societate pe Acțiuni , societate de interes public ce va funcționa 
sub autoritatea Consiliului Local  având ca acționar unic municipiul Marghita. 
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Punctul nouă. Proiectul de hotărâre  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 domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul 
comisiilor de specialitate. 

Rapoarte de avizare  favorabile sunt prezentat de comisia  juridică și de                                          
comisia de administrare a domeniului public si privat. 

Domnul consilier Dragomir Cristian propune modificarea regulamentului de 
organizare a concursului și al condițiilor în sensul: 

- Condiția de studii al candidatului să fie nu numai economice ci și juridice sau 
tehnice, de asemenea vechimea să fie de trei ani în specialitatea studiilor. 

- Condițiile de studii să fie îndeplinite și de comisia de examinare, care să aibă câte 
un membru numit de fiecare formațiune politică din consiliul local – fie consilier 
sau altă persoană –  

- Să se clarifice probele de concurs în ceea ce privește – oral, scris și practică 
- Secretarul comisiei să fie un jurist, dar care nu este angajat al SPAACS 
Domnul consilier  Ciora Florin propune ca subiectele scrise să nu fie de tip grilă și să 

fie formulate în dimineața examenului, iar examenul să fie înregistrat video. De asemenea 
propune ca perioada contractuală a directorului să nu fie nedeterminată ci de patru ani. 

Domnul Arkosi Anton are o propune ca examenul să fie o prezentare a strategiei de 
viitor a SPAACS prezentat de candidați.  

Doamna consilier Marieș Mihaela este de părere că ”noi consilierii nu avem pregătirea 
necesară să examinăm candidații în probele de concurs.” 

De aceeași părere este și doamna consilier Oros Ramona, care propune să se numească 
în comisia de examinare oameni competenți cu abilitățile necesare, iar apoi consiliul să îi 
voteze. 

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel este de părere că propunerilor domnului 
consilier Dragomir sunt pertinente, propunând ca pentru o viitoare ședință să se revină cu un 
nou proiect de hotărâre cu aceste propuneri. În acest sens propune ca înainte de această 
ședință o întrunire cu toate partidele reprezentate în consiliu.  

Consiliul local este de acord cu propunerea făcută. 
Domnul primar Pocsaly Zoltan retrage de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre.  
 
Punctul zece. Proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu 

strigare a unui imobil - teren fără construcții, proprietate privata a municipiului Marghita, 
situată pe str. Progresului  FN cu nr. cad. 757 in suprafața de 3188 mp. este prezentat de 
inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul 
comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia  de administrare a domeniului 
public si privat.  

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

Cu votul ”pentru” a 17  consilieri este adoptată  Hotărârea nr. 51  din 30 martie 2017 
privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a unui imobil - teren fără 
construcții, proprietate privata a municipiului Marghita, situată pe str. Progresului  FN cu 
nr. cad. 757 in suprafața de 3188 mp. 
 

Punctul unsprezece. Proiectul de  hotărâre  pentru trecerea in domeniul privat  a 
municipiului Marghita a unor terenuri din intravilanul localității ocupate de construcții 
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proprietate privată este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au 
fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia  de administrare a domeniului 
public si privat.  

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

Cu votul ”pentru” a 17  consilieri este adoptată  Hotărârea nr. 52  din 30 martie 2017 
pentru trecerea in domeniul privat  a municipiului Marghita a unor terenuri din 
intravilanul localității ocupate de construcții proprietate privată. 

 
Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a  

terenurilor , proprietate privată a orașului ocupate de construcții cu destinația garaje  
proprietatea privata a persoanelor fizice si însușirea realizării unor  rapoarte de evaluare de 
către evaluator autorizat ANEVAR pe aceste terenuri pentru trecerea in domeniul privat  a 
municipiului Marghita a unor terenuri din intravilanul localității ocupate de construcții 
proprietate privată este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au 
fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia  de administrare a domeniului 
public si privat.  

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

Cu votul ”pentru” a 17  consilieri este adoptată  Hotărârea nr. 53  din 30 martie 2017 
privind aprobarea vânzării directe a  terenurilor , proprietate privată a orașului ocupate de 
construcții cu destinația garaje  proprietatea privata a persoanelor fizice si însușirea 
realizării unor  rapoarte de evaluare de către evaluator autorizat ANEVAR pe aceste 
terenuri pentru trecerea in domeniul privat  a municipiului Marghita a unor terenuri din 
intravilanul localității ocupate de construcții proprietate privată. 

 
Punctul treisprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea acordării normei de 

hrană pentru personalul Politiei Locale Marghita este prezentat de inițiator domnul primar 
Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia de buget finanțe, cu 
propunerea de menținere a normei de hrană la 15 zile. 

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel arată că a purtat discuții cu angajații Poliției 
locale Marghita. Angajații dau dovadă de implicare în soluționarea problemelor, neajunsurile 
apar câteodată din lipsa de organizare, sau coordonare. Marketingul serviciului este bun și 
atitudinea angajaților de asemenea. În timpul discuțiilor a fost ridicată probleme înlocuirii 
ținutelor și a completării lor, dotarea serviciului cu un vehicul nou și chiar cu a biciclete. De 
aceea consideră alocarea sumelor necesare pentru ținută și alocarea sumei necesare pentru 
norma de hrană la nivelul actual. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu este de părere că echipamentul necesar trebuie 
achiziționat, iar alocația de hrană alocat la nivelul stabilit până în prezent. 

 Nu sunt purtate alte discuții, trecându-se la votarea numărului de zile pentru care se 
acordă norma de hrană. 
 Propunerea de 22 zile nu a primit nici un vot, propunerea de 15 zile a întrunit 17 
voturi. 
 Cu această modificare se supune spre aprobare proiectul de hotărâre. 

Cu votul ”pentru” a 17  consilieri este adoptată  Hotărârea nr. 54 din 30 martie 2017 
pentru aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul Politiei Locale Marghita. 
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Punctul paisprezece. Proiectul  de hotărâre  privind acordul consiliului local pentru 

construirea obiectivului Bazin didactic  de înot in municipiul Marghita este prezentat de 
inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul 
comisiilor de specialitate. 

Rapoartele de avizare  favorabile sunt prezentate de comisia de mediu, turism si 
agricultură și comisia de administrare a domeniului public si privat. 

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

Cu votul ”pentru” a 17  consilieri este adoptată  Hotărârea nr. 55 din 30 martie 2017 
privind acordul consiliului local pentru construirea obiectivului Bazin didactic  de înot in 
municipiul Marghita. 
 

Punctul cincisprezece. Proiectul de hotărâre  privind însușirea raportului  privind 
situația  gestionarii și inventarierii patrimoniului public  si privat  al municipiului Marghita  si 
actualizarea  listei  bunurilor din domeniul  privat pe anul 2016 este prezentat de inițiator 
domnul primar Pocsaly Zoltan. 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, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată.  
Cu votul ”pentru” a 17  consilieri este adoptată  Hotărârea nr. 56 din 30 martie 2017 

privind însușirea raportului  privind situația  gestionarii și inventarierii patrimoniului 
public  si privat  al municipiului Marghita  si actualizarea  listei  bunurilor din domeniul  
privat pe anul 2016. 
 

Punctul șaisprezece. Proiectul de hotărâre  privind acordarea  unei diplome  si a unui 
premiu persoanelor   care au împlinit  vârsta de 90 de ani  si au domiciliul in municipiul 
Marghita. este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost 
studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia  de buget finanțe care propune 
acordarea unui premiu de 500 lei. 

Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. Și cu completarea sumei de 500 lei. 

Cu votul ”pentru” a 17  consilieri este adoptată  Hotărârea nr. 57 din 30 martie 2017 
privind acordarea  unei diplome  si a unui premiu persoanelor   care au împlinit  vârsta de 
90 de ani  si au domiciliul in municipiul Marghita. 

 
Punctul șaptesprezece. Informarea privind activitatea de apărare împotriva 

incendiilor  si protecție civilă  desfășurata de comitetul  local pentru situații de urgenta , 
Serviciul voluntar pentru situații  de urgenta , compartimentul de situații de urgenta pe sem. II 
2016, întocmit de Compartimentul  de situații de urgență. Materialul au fost studiat și dezbătut 
în cadrul comisiilor de specialitate. 

Consiliul local Marghita a luat act de informarea prezentată. 
 
Punctul optsprezece. Raportul de activitate al Bibliotecii municipale ”Ioan 

Munteanu” pe anul 2016, prezentat de director Atym Lavinia . Materialul au fost studiat și 
dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

 Consiliul local Marghita a luat act de informarea prezentată. 
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Punctul nouăsprezece.  Raportul  privind starea economica, socială si de mediu a 

municipiului Marghita pe anul 2017 întocmit de domnul  Pocsaly Zoltan , a fost studiat și 
dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. Consiliul local a luat la cunoștință raportul 
prezentat. 

 
Punctul douăzeci. Proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la 

Spitalul municipal ”dr.Pop Mircea Marghita” aprobat prin HCL nr.15/16.01.2017 pentru 
aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Spitalul municipal ”dr.Pop Mircea 
Marghita” este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost 
studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia  de specialitate. 
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată.  
Cu votul ”pentru” a 16  consilieri – lipsește din sală doamna consilier Mărieș Mihaela,  

este adoptată  Hotărârea nr. 58 din 30 martie 2017 privind modificarea Statului de funcții la 
Spitalul municipal ”dr.Pop Mircea Marghita” aprobat prin HCL nr.15/16.01.2017 pentru 
aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Spitalul municipal ”dr.Pop Mircea 
Marghita”. 
 

Punctul douăzeci și unu. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale 
estimate a investiţiei “Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte 
categorii de echipamente şi dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH 
JANOS – MARGHITA – G.P.P. Nr. 5 locația Marghita, strada Jean Kalvin nr.5 si str. 1 
Decembrie nr.20  și  G.P.P. Nr. 6 locația Marghita, strada Cheț nr.233 este prezentat de 
inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul 
comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia  de specialitate. 
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată.  
Cu votul ”pentru” a 16  consilieri – lipsește din sală doamna consilier Mărieș Mihaela,  

este adoptată  Hotărârea nr. 59 din 30 martie 2017 pentru aprobarea  valorii totale estimate 
a investiţiei “Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte 
categorii de echipamente şi dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH 
JANOS – MARGHITA – G.P.P. Nr. 5 locația Marghita, strada Jean Kalvin nr.5 si str. 1 
Decembrie nr.20  și  G.P.P. Nr. 6 locația Marghita, strada Cheț nr.233. 

 
Punctul douăzeci și doi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate a 

investiţiei “Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii 
de echipamente şi dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS - 
MARGHITA – Dotarea curții scolii cu aparate fitness exterior. " este prezentat de inițiator 
domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor 
de specialitate. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia  de specialitate. 
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată.  
Cu votul ”pentru” a 16  consilieri – lipsește din sală doamna consilier Mărieș Mihaela,  

este adoptată  Hotărârea nr. 60 din 30 martie 2017 pentru aprobarea  valorii totale estimate 
a investiţiei “Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte 
categorii de echipamente şi dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH 
JANOS - MARGHITA – Dotarea curții scolii cu aparate fitness exterior. " 
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Punctul douăzeci și trei. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale estimate 

a investiţiei “Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii 
de echipamente şi dotări independente pentru echiparea laboratoarelor de FIZICA-CHIMIE SI 
BIOLOGIE la LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS - MARGHITA" este prezentat de 
inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul 
comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia  de specialitate. 
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată.  
Cu votul ”pentru” a 16  consilieri – lipsește din sală doamna consilier Mărieș Mihaela,  

este adoptată  Hotărârea nr. 61 din 30 martie 2017 pentru aprobarea  valorii totale estimate 
a investiţiei “Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte 
categorii de echipamente şi dotări independente pentru echiparea laboratoarelor de 
FIZICA-CHIMIE SI BIOLOGIE la LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS - 
MARGHITA" 

 
Punctul douăzeci și patru. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale 

estimate a investiţiei “Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte 
categorii de echipamente şi dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH 
JANOS – MARGHITA – locația Marghita, strada 1 Decembrie nr. 5  si strada T. 
Vladimirescu nr. 2”  este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au 
fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia  de specialitate. 
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată.  
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri – lipsește din sală doamna consilier Mărieș Mihaela,  

și domnul consilier Papai Iosif - este adoptată  Hotărârea nr. 62 din 30 martie 2017 pentru 
aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu echipamente şi mobilier specific 
didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru 
LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS – MARGHITA – locația Marghita, strada 1 
Decembrie nr. 5  si strada T. Vladimirescu nr. 2” 

 
Punctul douăzeci și cinci. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea  valorii totale 

estimate a investiţiei “Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte 
categorii de echipamente şi dotări independente pentru LICEUL TEORETIC HORVATH 
JANOS – MARGHITA – Școala gimnaziala nr.3 locația Marghita, strada Cheț nr.233 si 
nr.240 " este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate 
și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia  de specialitate. 
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată.  
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri – lipsește din sală doamna consilier Mărieș Mihaela,  

și domnul consilier Papai Iosif - este adoptată  Hotărârea nr. 63 din 30 martie 2017 pentru 
aprobarea  valorii totale estimate a investiţiei “Dotări cu echipamente şi mobilier specific 
didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru 
LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS – MARGHITA – Școala gimnaziala nr.3 locația 
Marghita, strada Cheț nr.233 si nr.240 " 
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Punctul douăzeci și șase. Probleme curente. 
Domnul consilier Arkosi Anton prezintă două cereri discutate în cadrul comisiei de 

urbanism. 
Cererea nr.1/2123/2017  prin care doamna Petrucz Maria Beata  solicită concesiunea 

unui teren aferent construcției în suprafață de 100 mp. – Consiliul local este de acord cu 
respectarea legislației în vigoare. 

Cererea nr.1/891/13.03.2017 prin care SC TRANSMAR SA solicită acordul pentru 
amenajarea unor locuri de parcare în jurul terenului sportiv sintetic pe care l-au amenajat în 
locația lor din strada Bujorului. Consiliul local este de acord cu solicitarea firmei cu 
respectarea legislației în vigoare. 
 Cererile discutate în cadrul comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului 
public și privat: 
 Doamna Kardos Judith Iuliana a adresat  o scrisoare de intenție, înregistrată sub 
numărul 1/1120/ 2017 prin care ne comunică că dorește achiziționarea clădirii pe care o 
închiriază pe strada Jokai Mor, nr.70 –Consiliul local cunoaste faptul că este in proces cu 
solicitanta; prin referatul de specialitate al compartimentului juridic  se prezinta situatia 
litigiului la data prezentă.  

Ca și o completare doamna secretar  ( in baza masuratorilor de pe teren a inginerilor de 
la compartimentul de cadastru) arată că doamna Kardos, în afară de clădirea care face obiectul 
contractului de inchiriere pentru care suntem in litigiu  folosește în mod abuziv o suprafață 
mare de teren , ba mai mult si-a extins constructiille fără a avea nici o autorizatie  
dezvoltandu-si o adevarata fermă inclusiv pe doua parcele destinate scoaterii la vanzare prin 
licitatie ca locuri de casa de catre consiliul local.  

Consiliul local  nu aprobă achizitionarea cladirii de catre petenta Kardos Judith Iuliana 
atata timp cat pe rol este un litigiu  intre parti cu privire la acel imobil si de asemenea solicita 
domnului primar ca prin aparatul de specialitate sa se ia masurile legale  cu privire la acele 
constructii.  
 Firma SC ALECĂLI SRL prin adresa nr.3/2017 înregistrată la noi cu nr.1/745/2017 
firmă care are concesionat  primul hangar de pe terenul din vecinătatea Ștrandului termal, 
solicită prelungirea contractului. Consiliul local nu este de acord, deoarece în viitor zona se v-
a dezvolta, nu este oportună vânzarea sau închirierea clădirii, urmând eventual ca respectivele 
clădiri să fie date in administrarea noii societății comerciale BALNEOMAR înființata ca 
societate pe actiuni in subordinea Consiliului Local Marghita. .   
 Fundația Creștină Elim prin adresa nr.788/2017, înregistrată la noi sub numărul 
1/4283/2016, solicită atribuirea unui teren de 35m /22,50 m, aferent zonei pe care  l-au obținut 
în capătul străzii - Dornei. Aici pe lângă complexul social pe care-l vor amenaja, vor 
amplasarea unor obiecte de joacă pentru copii și a două barăci metalice/containere pentru 
activitatile destinate comunitatilor de romi . Consiliul local este de acord ca pe terenul 
solicitat sa se amplaseze si amenajeze locul de joacă si containerele cerute.   
 Doamna Blaga Zsuzsanna reprezentanta Fundației pentru protecția câinilor comunitari, 
care administrează adăpostul de câini din marginea municipiului, arată că este prezentă în sală 
deoarece a auzit voci care sunt nemulțumite de activitatea pe care o desfășoară. Dânsa arată că 
desfășoară activitatea în continuare la standardele prevăzute, dar din păcate sunt din ce în ce 
mai mulți câini, goniți de stăpâni. Deoarece majoritatea nu sunt microcipați, identificarea 
stăpânilor este imposibilă.Se aduce la cunostinta Consiliului Local ca in scurt timp contractul 
cu fundatia doamnei va inceta, demarandu-se o  noua procedura pentru achizitionarea 
serviciului de ecarisaj.  
 Prezent in sală domnul Kasa Attila locatar al blocului din str.Crinului, nr.7, s.E, își 
prezintă nemulțumirea față de activitatea localului, care funcționează la parterul blocului unde 
locuiește. El este vecinul care are toată suprafața apartamentului deasupra localului. Acest 
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local are orar de funcționare până la orele 22.00, dar deseori acest orar nu este respectat și 
datorită muzicii sau al gălăgiei produse de oamenii turmentați, viața lor a devenit un coșmar, 
copilul lor de 5 ani se trezește deseori noaptea din cauza gălăgiei. A sesizat DSP pentru a face 
o evaluare fonică a gălăgiei, dar aceasta a reiesit că este în valoarea medie permisă. Domnul 
Kasa arată că, această valoare medie se compune din valori mai mici și valori mai mari. 
Acesta valori mai mari fie ele și sporadice sunt de ajuns să scoale vecinii din somn. Dânsul 
solicită sprijinul consiliului local, a aparatului de specialitate al primarului și al Poliției locale 
pentru a rezolva pe cale pașnică acest conflict, în caz contrar fiind obligat să apeleze la alte 
foruri. 
 Consiliul local propune verificarea actelor care au stat la baza eliberării autorizației de 
funcționare, iar dacă firma nu-și respectă obligațiile privind funcționarea să fie sancționată 
conform legislației în vigoare. 
 Legat de acest subiect domnul consilier Ciora Florian arată că, firmele din oraș trebuie 
să fie ajutate de consiliu, dar nu se pot tolera încălcări ale legislației, a bunului simț în ceea ce 
privește coabitarea. Firma trebuie la rândul ei să-și arate buna intenție în soluționarea 
conflictului. 

Domnul Kasa Attila mulțumește consiliului pentru înțelegere și se retrage din sală. 
 Doamna Iepure Florina-Silvia  profesor de desen în cadrul Clubului Copiilor din 
Marghita,  solicită un sprijin din partea consiliului local pentru buna desfășurare a activității în 
cadrul grupului de pictură. În acest sens ar avea nevoie de un videoproiector. 
 Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel  - directorul Consiliului Național ”Octavian 
Goga” Marghita, arată că pentru buna desfășurarea a activității cercului de pictură, până la 
soluționarea procurării unui videoproiector, pune la dispoziția lor în cadrul colegiului o sală 
de clasă dotată cu videoproiector. 
 Doamna secretar Demeter Cornelia spune că, un ajutor financiar din partea consiliului 
local nu se poate acorda deoarece Clubul copiilor, aparține de Palatul copiilor din Oradea deci 
nu se pot aloca din bugetul local bani pentru dotări la Club. De asemenea doamna Iepure  a 
depus o solicitare în numele fundației culturale pe care o conduce, tot pentru un sprijin 
financiar, dar nici această variantă nu poate fi soluționată favorabil, deoarece fundația își are 
sediul în Oradeasi nu se incadreaza in conditiile de eligibilitate ale regulamentului local 
pentru acordare de subventii la ONG urile , fundatiile cu profil cultural din municipiul 
Marghita.  
 Doamna Iepure Florina Silvia și Silaghi Paula  mulțumesc consiliului pentru înțelegere 
și se retrag din sală. 

Domnul Jolta Iuliu și domnul părinte Filip Constantin Petru, prezintă pe scurt dorința 
fundației ”Sfânta Ecaterina” de a înființa o cantină socială în incinta fostei centrale termice a 
spitalului din str.Eroilor, sens în care a fost depusă o cerere la o ședință anterioară. Această 
clădire este în imediata vecinătate a spațiului comercial (restaurant) pe care-l deține 
președintele fundației, deci o extindere și amenajarea unui cantine sociale s-ar putea realiza cu 
ușurință. Amenajarea unei cantine sociale ar fi în interesul orașului, în special al populației 
sărace.  

Doamna Demeter Cornelia – arată că s-au făcut demersuri în vederea clarificării 
situației juridice a terenului. Proprietarii de garaje au concesionat terenuri în zonă, terenuri 
care depășesc în anumite cazuri suprafața garajelor. Se procedează la restrângerea 
concesiunilor, la terenul de sub garaje, astfel fiind posibilă alocarea terenului necesar 
accesului la clădirea susmenționată. De asemenea SPAACS, trebuie să găsească o nouă 
locație pentru containerele de gunoi care se află în fața accesului în cădire. După soluționarea 
acestor probleme, consiliul local poate adopta o hotărâre privind oportunitatea acordării 
terenului și al clădirii pentru amenajarea unei cantine. 
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Domnul consilier Arkosi Anton – arată că într-o ședință anterioară consiliul local nu s-

a împotrivit acordării acestei clădiri pentru a amenaja aici o cantină socială, dar trebuie 
clarificat în primul rând situația juridică al terenurilor, precum și depuse documentațiile 
necesare din partea fundației.  

Domnul Jolța și Filip mulțumesc consiliului pentru înțelegere și se retrag din sală. 
Domnul consilier Pop Viorel solicită aparatului de specialitate al primarului, 

soluționarea problemei create de înmulțirea ciorilor din Parcul Independeței. Din cauza 
multitudinii de cuiburi, oamenii nu pot circula pe aleile parcului fără să fie murdăriți. 

Doamna secretar Demeter Cornelia împarte consilierilor pentru studiere materialul 
privind taxele și impozitele locale pe anul 2018. 

De asemenea atrage atenția consiliului local asupra unei dezbateri publice care va avea 
loc în data de 6 aprilie 2017, în sala de conferințe a Primăriei pe tema fabricare biodiesel de 
către SC Energy Agrocomert SRL. 

Domnul consilier Sandor Emil solicită ca prin compartimentul de specialitate să 
trimită aceste anunțuri de mediu și anunțuri pentru dezbatere publică și consilierilor pe adresa 
lor de e-mail. 
 Domnul consilier Ciarnău Claudiu solicită domnului primar ca prin compartimentul de 
specialitate, să întreprindă măsuri pentru igienizarea zonelor de intrare în oraș. De asemenea 
solicită ca noua conducere a ștrandului, în termen de două luni să prezinte un proiect de 
management pentru ștrand și o viziune pentru zonele învecinate. 

Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Borsi Ernest mulţumeşte tuturor celor 
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
  
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ    SECRETAR 
               Borsi Ernest                       jr.Demeter Cornelia 


