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P R O C E S   V E R B A L 
 
 
 Încheiat azi 6 aprilie 2017, cu ocazia şedinţei extraordinare 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. Nagy Gabriella, 11. Oros Ramona Alice,  
 12. Papai Iosif,  13. Pop Raul Cristian, 14. Pop Viorel, 15. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil,  
16. Szabo Peter Istvan, 17. Şandor Emil.   
 Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan. 
Pentru doamna secretar Demeter Cornelia  participă  Ciupe Elena, -  şef Serviciu administraţie 
locală. 

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
Primăria Municipiului Marghita, în data de 31 martie 2017  a Dispoziţiei Primarului nr. 210 
din  31 martie 2017. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 
Consilierii au fost convocaţi în data de  31 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 3 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Borsi Ernest. 
Se  face prezența și  se anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 consilieri sunt 

prezenți 17 consilieri, ședința fiind statutară. 
Președintele de ședință propune spre aprobarea consiliului următoarea: 

 
Ordinea de zi 

 
1. 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  

 
Ordinea de zi este aprobată sub forma prezentată, cu unanimitate de voturi. Cu 16 

voturi ”pentru„  este adoptată Hotărârea nr. 64   din 6 aprilie 2017 privind aprobarea ordinii 
de zi a ședinței ordinare din 6 aprilie 2017.  
  Soseste în sala de sedinte si domnul Dragomir Iuliu Cristian . 
Punctul unu. 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, a fost dezbătut în cadrul 
comisiilor de specialitate.  
          Rapoarte de avizare favorabile sunt date din partea  Comisiei  juridice și a                                                            
Comisiei de administrare a domeniului public si privat. 

Sunt propuși membrii în comisia de examinare și comisia de contestații. 
 Din partea UDMR se propune ca membru în comisia de examinare domnul consilier 
Arkosi Anton. 
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 Din partea PSD se propune membru în comisia de examinare domnul consilier Pop 
Raul  Cristian. 

Se supune la vot propunerea făcută  cu 14 voturi pentru și trei abțineri ( Arkosi Anton, 
Pop Raul Cristian și Dragomir Iuliu Cristian) este aprobată propunerea privind comisia de 
concurs. 

Se propun în continuare membrii comisiei de contestații. 
Din partea UDMR se propune ca membru în comisia de examinare domnul consilier 

Szabo Peter Istvan. 
 Din partea PSD se propune membru în comisia de examinare doamna consilier Mărieș 
Mihaela. 

Se supune la vot propunerea făcută  cu 14 voturi pentru și 3 abțineri ( Szabo Peter 
Istvan, Mărieș Mihaela și Dragomir Iuliu Cristian) este aprobată propunerea privind comisia 
de concurs. 

Cu această completare se supune la vot proiectul de hotărâre sub forma inițiată. 
Este votată astfel cu 17 voturi „pentru”  Hotărârea nr. 65 din 6 aprilie 2017 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. 

Se inchide ordinea de zi ,  domnul preşedinte Borsi Ernest mulţumeşte tuturor celor 
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei. Inafara ordinii de zi se poartă discutii cu 
privire la imobilul situat in permiterul bercului balnear concesionat la SC Alecali SRL , 
contract care in curand va inceta de drept. Este prezentă  si reprezentatul societatii comerciale 
, doamna av. Blaga Mariana.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ    SECRETAR 
            Borsi Ernest                   jr.Demeter Cornelia 
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