Consiliul local al

iului
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PROCES VERBAL
incheiat azi 28 octombrie 2017, eu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului local al
municipiului Marghita, care are loc in sala de conferinle a Primdriei municipiului Marghita.
Sunt prezenli domnii consilieri : 1. Almasi $tefan Mihai, 2" Borsi Ernest, 3.Ciora
Florian, 4 Dragomir Iuliu Cristian, 5. Horv6th S6ndor, 6. MdrieE Mihaela, 7. Nagy Gabriella,
8 Oros Ramona Alice,9. Papai Iosif, 10. Pop Raul Cristian, 11. Pop Viorel, 12. SasAdascdli{ii Marcel-Emil, 13. Szabo Peter Istvan, 14. $andor Emil. Absenteazd consilierii: 1 .
Arkosi Anton, 2, CiarnauClaudiu Ioan. 3. Lazdr Ioan.
Din partea autoritdlii locale a municipiului participd domnul primar Pocsaly Zoltan qi
secretarul municipiului - doamna Demeter Corelia. De asemenea participd doamna, Ciupe
Elena, gef serviciu administralie publicd locald, Bereteu Viorica - qef serviciu bugetcontabilitate, Ardelean Sorin - qeful Poliliei llcale Marghita gi consilierii primarului Demian
Zsolt qi BotoE Alexandru"
Auditoriu: Purdea Lucian, Platona Bianca, Bradacs Aliz, Guleq Parlenie, Demeter
Veronica.
Publicitatea qedinlei a fost asiguratd prin afigarea pe panoul de afigaj de la intrarea in
sediul PrimS.riei Municipiului Marghita, in data de 20 octombie 2017 , a DispoziJiei
Primarului nr. 645 din 20 octombrie 2017, La dosarul prezentei gedinte sunt arhivate dovezi

obiective

in

acest sens. Consilierii au fost convocali

in

data 20 octombrre 2017, prin

inmdnarea invitaliei la gedinJd, cuprinzdnd data, ora gi locul desfdgurdrii acesteia, precum gi
ordinea de zi. De asemenea, invitaliile, dispozifia de convocare qi materialele de gedinJa
cuprinse in ordinea de zi, au fost postate pe mail-ul fiecdrui consilier, cu 4-5 zile inaintea
Eedinlei de consiliu.
Doamna Demeter Cornelia face prezenfa qi anunfd cvorumul gedinlei, din totalul de 17
consilieri sunt prezenfi 14 consilieri, absenteazd,3 consilieri, qedinla fiind statutard.
Pregedintele de gedinfd este domnul consilier Ciora Florian.
Se supun spre aprobare procesele verbale incheiate cu ocazia qedinlelor anterioare de
consiliu din data de 28 septembrie Ei 5 ocombrie 2017. Acestea sunt aprobate sub forma

intocmit[.

Pregedintele de gedin{6 supune spre aprobare urmdtoarea

Ordine de zi:
1.

Proiect de hotdr6re pentru cuprinderea unor teren uri in domeniul public al
municipiului Marghita si aprobare constituire cadastrale
Initiator : primar Pocsaly Zoltanladislau
Raport de avizare:comisia de administrare a domeniului public si privat

2.

Proiect de hotdrdre pentru stabilirea pretului de vdnzare a terenului in suprafata de
81 mp. din terenul cu nr. Top. 335/3 , teren proprietate privatd a municipiului Marghita
cdtre proprietarii constructiei edificate pe acest teren domnii Wendl Eric Ioan si
Wendl Dorina.

Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget
finante

ita - judelul Bihor
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3. Proiect de hotdrdre privind rectificarea

bugetului de venituri si cheltuieli a
municipiului Marghit a pe anul 2017
Initiator : primar Pocsaly Zoltanladislau
Raport de avizare:Comisia de administrarc a domeniului public si privat si buget
finante

4.

Proiect de hotdrdre privind aprobarera tarifelor de inchiriere a unor spalii din incinta
Casei de Cultura a municipiului Marghita
Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizarc:comisia de administrare a domeniului public si privat si buget
frnante

5

Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din
UAT Marghita pentru anul 2018
Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizarc: Comisia juridica

6.

Proiect de hotdrdre pentru aprobarea listei solicitantilor care au acces si care nu au
acces la inchirierea locuintelor ANL
Initiator : primar Pocsaly Zoltanladislau
Raport de avizare: Comisia sociala

7

Proiect de hotarAre privind modul de administrarc a spatiilor libere situate pe str.
Eroilor nr. 9
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : comisia de administrare adomeniului public si privat

8.

Proiect de hotdrAre privind modificarea statului de functii a Spitalului municipal Dr.
Pop Mircea Marghita aprobat initial prin HCL nr. 15 din26.01.2017
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizarc : Comisia de cultura, sport si sanatate

9.

Probleme curente

Ordinea de zi este aprobatd, cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptatd cu 14 voturi
"pentru,, din totalul de 14 prezenli, Hotdrfrrea nr, 148 din 26 octombrie 2017 privinrt
aprobarea ordinii de zi a Eedin(ei ordinare din 26 octombrie 2017 ;i a proceselor verbsle
tncheiate cu ocazia Eedintelor anteriorare.

Punctul unu. Proiectul de hotdrdre pentru cuprinderea unor terenuri in domeniul
public al municipiului Marghita si aprobare constituire cadastrale, a fost iniliat de domnul
primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost dezbdtute in cadnrl qedinfelor pe comisii
de specialitate.

Raportul

de

avizare favorabil este prezentat

administrare a domeniului public qi privat.
Nu sunt purtate disculii, proiectul de hotdrdre
iniliata.

de Comisia de buget finanle

qi

fiind supus spre aprobare sub forma

munlct iului Marghita

-

Bihor

Cu votul "pentru"a 14 consilieri, din 14 prezenli este adoptatl, Hotdrdrea nr.t49 clin
26 octombrie 2017 pentru cuprinderea unor terenuri in tlomeniut pubtic al municipiului
Marghita si aprobare constituire cadastrale.

Punctul doi. Proiectul de hotdrdre pentru stabilirea pretului de vdnzare a terenului in
suprafata de 81 mp. din terenul cu ff. Top. 335/3 , teren proprietate privatd a municipiului
Marghita cdtre proprietarii constructiei edificate pe acest teren domnii Wendl Eric Ioan si
Wendl Dorina, a fost iniliat de dornnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost
dezb[tute in cadrul Eedinlelor pe comisii de spocialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanle qi
administrare a domeniului public Ei privat.
Nefiind alte disculii domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotarare
sub forma iniliata.

Cu votul "pentru"a 14 consilieri, din 14 prezenli este adoptatd" Hofirhrea nr.110 clin
26 octombrie 2017 pentru stabilirea pretulai de vdnzare a terenului in suprafata cle BI mp.
din terenul cu nr, Top. 335/3 , teren proprietate privatd a municipiului Marghita cdtre
proprietarii constructiei ediJicate pe acest teren domnii Wendl Eric loun si Wendt Dorina.

Punctul trei. Proiectul de hotdrAre privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2017, a fost iniliat de domnul primar pocsaly
ZoItan Ladislau. Materialele au fost dezbdtute in cadrul qedinfelor pe comisii de specialitate.
comisia de buget finante a avizat favorabil proiectul de hotdrare.
Nefiind discufii domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotdrAre sub
forma initiatd.
Cu votul "pentru"a 14 consilieri, din 14 prezenli este adoptatd. Hotiirilrea nr.I|l clin
26 octombrie 2017 privind rectiJicarea bugetului de venituri si cheltuieti a municipiului
Marghita pe anul 2017.
Punctul patru. Proiect de hotdrAre privind aprobarera tarifelor de inchiriere a unor
spafii din incinta Casei de Cultura a municipiului Marghita, a fost iniliat de domnul primar
Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost dezbdtute in cadrul
;edinfelor pe comisii de
specialitate.

Comisia de buget finante si administrare a domeniului public qi privat a avrzat
favorabil proiectul de hotdrdre.
Domnul Sas Addscdlilii Marcel, din parlea comisiei propune modificarea tarifului
pentru inchirierea sdlii de spectacol cu menliunea200 leilora de spectacol, a altd, propunere
este ca asocialiile culturale non profit cu sediul in Marghita sd nu fie obligate la plata chiriei
pentru sala de spectacole. De asemenea sd fie scutite de la plata chiriei pentru holul central al
casei de culturd, artigtii care expun, ftrd, a desftgura activitIli economice.
Propunerea de modifrcare se supune spre aprobare, fiind aprobatd cu unanimitate de
voturi.
Nefiind alte disculii domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotdrdre
sub forma modificatd.
Cu votul "pentru"a 14 consilieri, din 14prezenli este adoptatd, Hotdrfrrea nr.l52 clin
26 octombrie 2017 privind aprobarera tarifelor de inchiriere a gnor spalii tlin incinta Casei
de Culturu a municipialui Marghita,
Punctul cinci. Proiectul de hotdrAre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din UAT Marghitapentru anul2018 , a fost inifiat de domnul primar pocsaly Zoltan
Ladislau. Materialele au fost dezbdtute in cadrul Eedinlelor pe comisii de specialitate.
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Comisia juridica a avizat favorabil proiectul de hotdrAre.
Nefiind disculii domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotdrdre,
Se supune la vot proiectul de hotdrAre, fiind aprobat cu 14 voturi "pentru", din 14
ptezenli HofirArea nr.l53 din 26 octombrie 2017 privind aprobareu Planului cle ocupare a
functiilor publice din UAT Marghita pentru anul 2018,

Punctul qase. Proiectul de hotdrdre pentru aprobarea listei solicitantilor care au acces
si care nu au acces la inchirierea locuintelor ANL, a fost iniliat de domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau. Materialele au fost dezbdtute in cadrul qedinfelor pe comisii de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia sociald.
Nefrind disculii domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotdrAre sub
forma inifiatd.
Cu votul "pentru"a 14 consilieri, din 14prezenli este adoptatd" Hotdrdrea nr,l54 clin
26 octombrie 2017 pentru aprobarea listei solicitantilor care au acces si care nu au acces la
inchirierea locuintelor ANL.

Punctul gapte. Proiectul de hotarAre privind modul de administrare a spatiilor libere
situate pe str. Eroilor nr. 9 , a fost iniliat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Materialele au fost dezbdtute in cadrul Eedin{elor pe comisii de specialitate
Raportul de avizarc favorabil este prezentat de Comisia de buget finante gi
administrare a domeniului public qi privat.
Nefiind disculii domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotdrdre sub
forma inifiatd.
Cu votul "pentru"a 14 consilieri, din 14 prezen\i este adoptatd HofirArea nr.I55 clin
26 octombrie 2017 privind modul de administrare a spatiilor libere situate pe str. Eroilor

nr,

9.

Punctul opt. Proiectul de hotdrAre privind modificarea statului de functii a Spitalului
municipal Dr. Pop Mircea Marghita aprobat initial prin HCL nr. 15 din26.0l.2017, a fost
inifiat de domnul primar Pocsaly Zoltanladislau. Materialele au fost dezbdtutein cadrul
Eedinlelor pe comisii de specialitate
Raportul de avizarc favorabil este prezentat de Comisia de cultura sport Ei sdndtate.
Nefiind disculii domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotdrare sub
forma iniliatd.
Cu votul "pentru"a 14 consilieri, din 74 prezenli este adoptatd, Hotdrfrrea nr.l56 clin
26 octombrie 2017 privind modfficares stutului de functii a Spitalului municipal ,'Dr. pop
Mircea" Marghita aprobat initial prin HCL nr. lS din 26.01.2017.
Punctul noui. Probleme curente.
Prezent in sal6 domnul avocat Purdea Lucian face o scurtd prezentare despre situalia
imobilelor definute de fosta SC MULTIMEC SA, firmd aflatd, in insolvenld. Primdria are de
incasat impozite restante de t64.045 lei, reprezentdnd impozit pe clddire, teren gi mijloc de
transport. Aceste impozite, adicd creanJa nu este inscrisd in tabelul consolidat al creditorilor,
inilial era inscris dar ulterior cu schimbarea lichidatorilor aceastd datorie nu a mai apdrut in
tabel. Doamna Szekely, reprezentanta firmei lichidatoare CRIST VEST AUDIT SpRL,
sustine cd. creanla iniliald care a fost inscrisd la masa credald a fost achitatd,, iar datoria pe care
o are acum este o creanld curentd fiind impozit datorat dupd data deschiderii procedurii
falimentului, gi cd acestd creanfd nu trebuie incrisd in tabelul de creanfe, finAndu-se seama de
aceastd datorie in momentul valorificdrii bunurilor si stingerea datoriilor c[tre p6r!i. Domnul
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avocat susline cd trebuie inscrisd aceastd crean{[, insi in urma unor verificdri, a constatat cd
intr-o hotdrdre recentd a Curfii de Apel Oradea, pronunlatd intr-un caz similar, s-a
linut cont
de datoriile cdtre autoritatea locald, la valorificarea bunurilor, cu toate cd inilial nu erau
cuprinse in tabelul creditorilor. Autoritatea locald a purtat disculii cu firma CRIST VE,ST
AUDIT pentru cumpdrarea acestor imobile qi inlelege cd, se doreEte definitivarea acestor
tratative Ei achizilionarea terenurilor. Atrage aten\ia asupra modului cum in asemenea situalii
autoritatea locald va putea incasa aceste datorii" Ca sume, primele datorii care se platesc
conform ar1,l23 pct. I din Legea 8512014 sunt taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli
aferente procedurii instituite prin aceasta lege gi cele ce lin de conservarea bunurilor. Firma
lichidatoare a aftmat verbal cd in momentul distribuirii sumelor din valorificarea bunurilor
debitoarei va trebui sd respecte prevederile legale gi sd plateascd datoriile cdtre autoritatea
locald. Nu se qtie insd, care este suma care o are de incasat firma lichidatoare in contul
onorariilor Ei a altor proceduri-cheltuieli de procedurd gi prin unnare, nici procentul pe care-l
poate primi autoritatea locald din prelul de vdnzare. Existd astfel posibilitatea ca autoritatea
locald sd nu primeascd bani din lichidare, situalie in care se ajunge in instanld prin contestarea
procesului verbal de distribulie a banilor. in momentul cumpdrdrii terenului de cdtre
autoritatea locald, acesta se cumpdrd fdrd datorii, conform legislaliei in vigoare. prelul la care
se autoritatea locald doreqte sd cumpere acest teren este avantajos pentru UAT, deci se poate
continua procedura de negociere.

Domnul primar Pocsaly Zoltan intreabd consiliul local, dacd doreqte in continuare
achizilionarea acestui teren de aproximativ 2ha Ei care ar fi scopul achizilionbrii ei. Trebuie
avut in vedere c5, pentru investilii majore terenul este greu accesibil pentru autocamioamne gi
autotrenuri. La achizilionarea terenului trebuie sd avem in vedere cd, negocierea sd
lind cont
Ei de eventualitatea cd nu vom primi bani din achitarea datoriilor. Ddnsul aratd totod atl, cd
pentru a face investilii pe acest teren este necesard refacerea terenului, deoarece sunt
platforme de beton imense, care trebuie dezafectate. Preful de negociere pentru acest teren,
trebuie sd oglindeascd toate aceste lucruri, datorii, refacere, etc. Intreabd de asemenea pe
domnul avocat, dacd in eventualitateaachiziliondrii terenului, primdria nu cumva vafr acuzatd.
cd nu a recuperat datoriile.

Domnul avocat aratd, cd achrzilronarea terenului de cdtre municipalitate este in interesul
oraEului, dar nu poate fr imputatd consiliului faptul cd. la distribuirea banilor nu se vor
recupera datoriile. Cel mult se poate ataca acest proces verbal, dar nu existd certitudinea cd se
vor recupera sumele datorate, Oricum la incheierea procesului de lichidare datoriile f,rrmei
cdtre municipalitate se vor stinge inbaza sentinlei de inchidere a procedurii falimentului,
Domnul consilier Horvath Sandor arutd, cd, ar fi o gregeald sd nu se cumpere aceste teren
la un pre! negociat de aproximativ 5 euro/mp.
Doamna secretar arutd cd trebuie constituitd o noud comisie de negociere, care sd poarte
disculii Ei sd stabileasc[ un pre!, iar dupd aceea adoptatd o hotdr6re de cumpdrarea in care se
stabilegte Ei destinalia terenului.
Consiliul local este de acord cu constituirea unei noi comisii de negociere pentru
cuumpdrarea terenului urmdnd ca la viitoarea qedinfd sd se hotdreascd componenla ei.Domnul
Ardelean Sorin - geful poliliei locale Marghita, prezintd, consiliului necesitatea achiziliondrii
unor camere de supraveghere pe timp de noapte, care vor fi montate la intrdrile din orag.
Acum in faza de probd de afld montatd o camerd laintrarcain orag spre ChiribiE.
Domnul consilier Ciora Florin intreabd c6,t costd o camerd si cdte ar trebui
achizi!ionate?
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Domnul Ardelean Sorin aratd" cd, prelul unei camere de supraveghere pe timp de noapte
este de 2000 lei qi ar fi necesare cel putin patru la intrdrile in oraq.
Domnul primar aratd, cd ar fi necesard, achizilionarea de astfel de camere, pentru a
asigura qi paza Etrandului, fiind o procedurd mai ieftind decit angaj area de personal.
Consiliul local a luat act de solicitarea domnului Ardelean Sorin, urmdnd ca la o
viitoare gedin!6 s[ se hotdreascd in acest sens.
Domnul consilier Sas Addscdlilii Marcel din partea comisiei de buget finanfe prezintl,
doud cereri ai Colegiului Nafional "Octavian Goga" qi al Liceului Tehnologic "Horea", prin
care prima solicitd 10000 lei, finanfare pentru refacerea imprejmuirii cladirii Goga 2, iar cel
din urmd 30.000 lei, pentru refacerea imprejmurii instituliei pe flancul sudic.
Consiliul local a luat act de aceastd solicitare urmdd ca la o viitoare rectificare de buget
sd se studieze posibilitatea includerii acestor sume.
Domnul primar atrage atenlia asupra situaliei inmullirii cdinilor vagabonzi $i a
addpostului care funclioneazd"Iamarginea oragului. Doamna Blaga Zsuzsanna coordonatorul
addpostului, aprezentat situatia grava a addpostului, deoarece a apdrut o subfinanlare a acestui
addpost deoarece sponsorii nu mai pot asigura o finanlare corespunzdtoare.
Doamna consilier Oros Ramona atrage aten\ia colegilor consilieri asupra situaliei pielei
agroalimentare din Marghita. Oraqul ar trebui sd aibd o piald civilizatd,, care sd funcfioneze in
condilii optime at6t pe timp de iarnd, cdt Ei de vard.
Domnul primar arctd, cd, sunt frcute proiecte pentru o pia!6 nou6, dacd nu se pot accesa
fonduri, poate se gdseEte o sursd de finanlare proprie, dacd nu se poate proceda la
modernizarea actualei piele.
Prezent in salS domnul Guleg Partenie atrage atenlia asupra circulafiei mari care are loc
pe strada Revoluliei. Dimineala la orele 8.00, foarle multe maqini circuld inzond, foarte
Ei
mulli pioetoni. Ddnsul soliciti marcarea unei treceri de pietoni la mijlocul strdzii in dreptul
strdzii Mihai Emines<;u.
Domnul primar aratd, cd aceastd solicitare trebuie discutatd in comisia de circulalie, iar
dacd este oportund solicitarea se poate lua o hotdrdre favorabild.
Nu sunt purtate alte disculii, domnul pregedinte Ciora Florian mulJumeqte tuturor celor
prezen\t pentru participarea la lucrdrile gedinlei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRE$EDINTE DE SEDINTA
Ciora Florian

SECRETAR
jr.Demeter Cornelia

