Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor
PROCES VERBAL
Încheiat azi 13 decembrie 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. Lazăr Ioan,
8. Mărieș Mihaela, 9. Nagy Gabriella, 10. Oros Ramona Alice, 11. Papai Iosif, 12. Pop Raul
Cristian, 13.Pop Viorel, 14. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 15. Szabo Peter Istvan, 16. Şandor
Emil. Absentează domnul consilier Ciarnău Claudiu.
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, doamna Bereteu Viorica - șef serviciu buget
– contabilitate, doamna Ciarnău Mihaela șef serviciu taxe și impozite.
Auditoriu doamna Bradacs Aliz managerul Spitalului Dr. Pop Mircea și dl. Moka
Attila.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 8 decembrie 2017, a Dispoziţiei Primarului
nr. 738 din 8 decembrie 2017. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în
acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 8 decembrie 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 8 decembrie 2017.
Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17
consilieri sunt prezenți 16 consilieri, absentează dl. Ciarnau Claudiu.
Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Ciora Florian.
Președintele de ședință supune spre aprobare procesele verbale încheiate cu ocazia
ședinței deîndată din 7 noiembrie 2017 și a ședinței ordinare din 29 noiembrie 2017. Nu sunt
aduse completări procesele verbale fiind aprobate sub forma întocmită.
Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următoarea
Ordine de zi:
1. Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 prin
modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 76/29.05.2017
Initiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare. Comisia de buget finante
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului
public şi privat al municipiului Marghita pentru anul 2018.
Initiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare. Comisia de buget finante
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

a

municipiului Marghita pe anul 2017
Initiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare. Comisia de buget finante
4. Proiect de hotărâre pentru transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului
proprietate privată a mun. Marghita cu nr. cad. 101873 CF 101873 Marghita către SC
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Agrilinc SRL in calitate de dobanditor al constructiilor edificate pe acest teren in baza
contractului de vanzare-cumpărare autentificat nr. 4377 din 13.10.2017
Initiator primar: Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea “ PLANULUI URBANISTIC ZONAL –
Extindere/ Introducere teren în intravilan cu destinație construire complex cazare
turistică si amenajare parcare – extindere zona de agrement, extravilan nr. cad. 866;
103167 - Marghita
Initiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de urbanism
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltarea serviciilor sociale
pentru perioada 2018-2022 si a Planului Local de actiune in domeniul serviciilor
sociale la nivelul Municipiului Marghita
Initiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia sociala
7. Proiect de hotărâre pentru transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Liceului
Tehnologic Horea a autoturismului marca Dacia berlina cu nr. de inmatriculare BH 44
PMM
Initiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de buget finante
8. Probleme curente
Ordinea de zi este aprobată, cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu 16 voturi
”pentru„ din totalul de 16 prezenți, Hotărârea nr. 186 din 13 decembrie 2017 privind
aprobarea ordinii de zi a ședinței de ordinare din 13 decembrie 2017 și proceselor verbale
încheiate cu ocazia ședinței de îndată din 7 noiembrie 2017 și a ședinței ordinare din 29
noiembrie 2017.
Sala este părăsită de domnul consilier Sandor Emil.
La propunerea președintelui de ședință se discută ma întâi proiectul de hotărâre de la
punctul trei, restul punctelor rămânând a fi discutate conform celor stabilite în dispoziția de
convocare.
Punctul 1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
a municipiului Marghita pe anul 2017 a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost
studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din
partea Comisiei de buget finanțe. Domnul consilier Arkosi arată că în cadrul comisiei au fost
aduse modificări proiectului de hotărâre la unele capitole bugetare.
Aceste modificări sunt supuse spre aprobare sub forma stabilită în cadrul comisiei de
buget finanțe. Modificările sunt aprobate cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Dragomir Cristian arată că, la fundamentarea bugetului pe anii
viitori trebuie să se aibă în vedere o strategie de dezvoltare, cu priorități de alocare a
fondurilor bugetare.
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Domnul președinte Ciora Florian solicită domnului Arkosi Anton, președintelui
comisiei de buget finanțe, să anunțe membrii formațiunii PNL în ceea ce privește data și ora
organizării ședințelor de comisie, atunci cand reprezentatul PNL in comisie din diferite
motive nu poate sa participe.
Domnul consilier Arkosi Anton arată că a luat legătura cu un membru al formațiunii,
poate a fost o neînțelegere din partea acestuia.
Nu sunt purtate alte discuții, cu aceste modificări se supune spre aprobare proiectul de
hotărâre, fiind adoptată cu 15 voturi ”pentru”, din 15 consilieri prezenți, Hotărârea nr.187
din 13 decembrie 2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului
Marghita, pe anul 2017.
Sala este părăsită de doamna consilier Nagy Gabriella.
Punctul 2. Proiectul de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul
2018 prin modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 76/29.05.2017 a fost
inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raport de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea
Comisiei de buget finanțe, cu mențiunea că acestea au fost lăsate la valoarea stabilită pe anul
2017. Proiectul a fost postat pentru dezbatere publică si pe site-ul primariei dar nu a fost
interes din partea societatii civile pentru a aduce amendamente sau de a participa la sedinta de
dezbatere publică.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu 14 voturi ”pentru”, din 14 consilieri prezenți, Hotărârea nr.188 din 13 decembrie
2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 prin modificarea si
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 76/29.05.2017.
Punctul 3. Proiectul de hotarare pentru aprobarea taxelor utilizate pentru
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Marghita pentru anul 2018 a fost
inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raport de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea
Comisiei de buget finanțe.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.Se arată ca a urmat aceeasi procedură ca si proiectul privind taxele si impozitele
locale.
Cu 14 voturi ”pentru”, din 14 consilieri prezenți, Hotărârea nr.189 din 13 decembrie
2017 pentru aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului public şi privat al
municipiului Marghita pentru anul 2018.
Punctul 4. Proiectul de hotărâre pentru transmiterea dreptului de concesiune asupra
terenului proprietate privată a mun. Marghita cu nr. cad. 101873 CF 101873 Marghita către
SC Agrilinc SRL in calitate de dobanditor al constructiilor edificate pe acest teren in baza
contractului de vanzare-cumpărare autentificat nr. 4377 din 13.10.2017 a fost inițiat de
domnul primar. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raport de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea
Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat.
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Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu 14 voturi ”pentru”, din 14 consilieri prezenți, Hotărârea nr.190 din 13 decembrie
2017 pentru transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a
mun. Marghita cu nr. cad. 101873 CF 101873 Marghita către SC Agrilinc SRL în calitate
de dobanditor al constructiilor edificate pe acest teren in baza contractului de vanzarecumpărare autentificat nr. 4377 din 13.10.2017.
Punctul 5. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea “ PLANULUI URBANISTIC
ZONAL – Extindere/ Introducere teren în intravilan cu destinație construire complex cazare
turistică si amenajare parcare – extindere zona de agrement, extravilan nr. cad. 866; 103167 Marghita a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul
comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul Horvath Sandor din partea
comisiei de urbanism.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu 14 voturi ”pentru”, din 14 consilieri prezenți, Hotărârea nr.191 din 13 decembrie
2017 pentru aprobarea “ PLANULUI URBANISTIC ZONAL – Extindere/ Introducere
teren în intravilan cu destinație construire complex cazare turistică si amenajare parcare –
extindere zona de agrement, extravilan nr. cad. 866; 103167 – Marghita.
Punctul 6. Proiectul de hotarâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale pentru perioada 2018-2022 si a Planului Local de actiune in domeniul
serviciilor sociale la nivelul Municipiului Marghita a fost inițiat de domnul primar.
Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia socială.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu 14 voturi ”pentru”, din 14 consilieri prezenți, Hotărârea nr.192 din 13 decembrie
2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 20182022 si a Planului Local de actiune in domeniul serviciilor sociale la nivelul Municipiului
Marghita.
Punctul 7. Proiectul de hotărâre pentru transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea
Liceului Tehnologic ”Horea” a autoturismului marca Dacia berlina cu nr. de inmatriculare
BH 44 PMM a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul
comisiilor de specialitate.
Raport de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din partea
comisia de buget finanțe.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu 14 voturi ”pentru”, din 14 consilieri prezenți, Hotărârea nr.193 din 13 decembrie
2017 pentru transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Liceului Tehnologic Horea a
autoturismului marca Dacia berlina cu nr. de inmatriculare BH 44 PMM.
Punctul opt. Probleme curente
Domnul primar Pocsaly Zoltan arată că primaria organizează un mic târg de crăciun,
unde copii din oraș vor urca pe scenă și vor prezenta programe artistice. Pentru prestațiile lor
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vor primi cadouri din partea municipalității. Dânsul arată că pentru aceste evenimente se vor
cheltui, în jur de 75-80 mii lei. Poate la anul viitor dacă se vor aloca mai mulți bani pentru
aceste evenimente,se vor putea organiza alte manifestații culturale, cu formații artistice.
Domnul consilier Pop Viorel, atrage atenția domnului primar asupra necesității,
funcționării unei farmacii cu program non-stop în urbea noastră. Existând șapte farmacii în
oraș, s-ar putea organiza prin rocadă permanența în oraș. De asemenea medicii stomatologi, ar
trebui să organizeze o permanență, sau măcar să informaze populația asupra numerelor de
contact, pentru cazurile de urgență.
Doamna secretar Demeter Cornelia prezintă situația aparută ca urmare a adoptării în
ședința trecută, a Hotărârii nr.179 din 29 noiembrie 2017 pentru atribuirea de denumiri la
strazi noi infiintate în municipiul Marghita. Au fost respectate prevederilor Ordonanței
nr.63/2002, proiectul a fost supus spre aprobare consiliului local în luna august, iar mai apoi a
fost înaintată Comisiei județene de atribuire de denumiri Bihor, care trebuia să acorde avizul
în termen de 60 de zile de la înaintarea proiectului. Deoarece acest termen a fost depășit, tot
ordonanța susmenționată dă dreptul la continuarea procedurii, adică adoptarea hotărârii în
acest sens. Între timp a sosit avizul comisiei, datată pe 27 noiembrie 2017 și înregistrată la
Primăria Marghita, în data de 11 decembrie 2017. Avizul nr 10 al comisiei avizează favorabil
denumirea străzilor Avram Iancu și Mihai Viteazul, însă avizul nr.11 nu avizează favorabil
denumirea Puskas Ferencz. Dânsa arată că și în aceste condiții hotărârea adoptată este perfect
legală, respectă legislația în vigoare, avizul comisiei -consultativ parvenind dupa termenul
legal .Consultă totusi consiliul local dacă dorește revocarea hotărârii în acest sens.
Consiliul local este de părere că, menține această hotărâre adoptată în ședința trecută.
Doamna secretar Demeter Cornelia revine la solicitarea dânsei din sedința trecută prin
care cere domnilor consilieri ca pentru viitor ,să aibă în vedere necesitatea denumirii unei noi
străzi, care este situată în zona limitrofă cu UAT Abrămuț, care este perpendiculară pe strada
Arany Janos, pentru promovarea unui nou proiect de hotărâre în acest sens.
Intr-o alta ordine de idei , domnul consilier Ciora Florian arată că, în ceea ce privește
solicitarea domnului Vușcan Horea, formulată în ședința trecută, formațiunea PNL este de
acord cu această propunere.
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
Ciora Florian

SECRETAR
jr.Demeter Cornelia

