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PROCES VERBAL
Încheiat azi 26 ianuarie 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. Ciarnău Claudiu Ioan, 5.Ciora Florian, 6. Horváth Sándor, 7. Lazăr Ioan, 8. Mărieș
Mihaela, 9. Oros Ramona Alice, 10. Papai Iosif, 11. Pop Raul Cristian, 12. Sas-Adăscăliţii
Marcel-Emil, 13. Şandor Emil, 14. Szabo Peter Istvan. Absentează: 1. Dragomir Iuliu Cristian
2. Nagy Gabriella și 3. Pop Viorel.
Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan,
secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă Groze Liviu, şef
Birou domeniu public, Molnar Marius inspector și Borși Iuliu – muncitor din cadrul aceluiași
birou, Ardelean Sorin – șeful Poliției locale Marghita, consilierii primarului Demian Zsolt și
Botos Alexandru.
La lucrările ședinței participă de asemenea delegatul sătesc din Ghenetea Naghi Marin.
Invitat.
Auditoriu: Durnea Cosmin, Maghiar Lia și Martin-Vereș Sorin.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
Primăria Municipiului Marghita, în data de 20 ianuarie 2017, a Dispoziţiei Primarului nr. 23
din 20 ianuarie 2017. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest
sens. Consilierii au fost convocaţi în data de 20 ianuarie 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 14 consilieri, ședința fiind statutară.
Președintele de ședință domnul Arkosi Anton supune spre aprobare procesele verbale
întocmit cu ocazia ședințelor anterioare. Procesele verbale sunt aprobate sub forma întocmită,
cu unanimitate de voturi.
Președintele de ședință supune spre aprobarea consiliului următoarea:
Ordinea de zi
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori
reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul
Municipiului Marghita pentru anul 2017
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia socială, invatamant, sanatate, culte
2. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav pentru perioada iulie-decembrie 2016
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia :socială, invatamant, sanatate, culte
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul
2017 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat
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Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia socială, invatamant, sanatate, culte
4. Proiect de hotarâre privind stabilirea tarifelor pentru precolectarea, colectarea si
transportul deseurilor municipale de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă,
Canalizare si Salubrizare Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante , Comisia de mediu, turism si
agricultură
5. Proiect de hotărâre privind incetarea activitatii Serviciului Voluntar Pentru Situatii De
Urgentă din municipiul Marghita, înfiintat prin HCL nr. 72/25.06.2009
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia juridică, dezvoltare regională
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Graficului calendar de lucru a Comisiei sociale
de analiză a solicitarilor de locuite ANL , in vederea intocmirii Listei de prioritate
pentru repartizarea locuintelor ANL
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : socială, invatamant, sanatate, culte
7. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat
al municipiului Marghita a unor active fixe aflate in administrarea Liceului Tehnologic
Horea, in vederea scoaterii din functiune
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
8. Proiect de hotărâre pentru aprobare constituire cadastrale pe terenuri situate in
intravilanul municipiului Marghita ocupate de constructii proprietate persoane fizice
/persoane juridice
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat
9. Proiect de hotărâre pentru reglementare juridica si constituire de numar cadastral
pentru terenurile avand utilitate publica situate in cartierul Garoafei- Calea Republicii.
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat
10. Proiect de hotarare pentru probarea acordării normei de hrană pentru personalul
Politiei Locale Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
11. Proiect de hotarâre pentru aprobarea organigramei si a statului de functii la Spitalul
municipal Dr. Pop Mircea Marghita pe anul 2017
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: socială, invatamant, sanatate, culte
12. Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria municipiului
Marghita pe semestrul II al anului 2016
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13. Probleme curente
Ordinea de zi este aprobată cu 14 voturi ”pentru”, fiind astfel adoptată Hotărârea nr.4
din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 26 ianuarie
2017 și a proceselor verbale încheiate cu ocazia ședințelor anterioare.
Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali
ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori
reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul
Municipiului Marghita, pentru anul 2017 este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de. Comisia socială, învățământ, sănătate, culte.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.5 din 26 ianuarie 2017
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a
numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai
copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai
acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita
pentru anul 2017.
Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2016 este prezentat de inițiator
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul
comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, învățământ, sănătate,
culte.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.6 din 26 ianuarie 2017
privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada
iulie-decembrie 2016 .
Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi
efectuate în anul 2017 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat este prezentat de inițiator domnul primar
Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, învățământ, sănătate,
culte.
Sunt purtate discuții privind modul de realizare a obiectivelor stabilite în planul de
lucrări. Domnul consilier Arkosi Anton propune ca în fiecare lună, Biroul de administrare a
domeniului public, să depună o informare privind modul de realizare a planurilor de activități
lunare. Propunerea dânsului este însușită de toți consilierii.
Sosesc în sală consilierii Dragomir Iuliu Cristian, Nagy Gabriella și Pop Viorel.
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată, cu completarea propusă de domnul consilier Arkosi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
JUDEŢUL BIHOR
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.7 din 26 ianuarie 2017
privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2017 de către persoanele
apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat.
Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru precolectarea,
colectarea si transportul deșeurilor municipale de către Serviciul Public de Alimentare cu
Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și Comisia
de mediu, turism si agricultură.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.8 din 26 ianuarie 2017
privind stabilirea tarifelor pentru precolectarea, colectarea si transportul deșeurilor
municipale de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare
Marghita.
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind încetarea activității Serviciului Voluntar
Pentru Situații De Urgentă din municipiul Marghita, înființat prin HCL nr. 72/25.06.2009
este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost studiat și
dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică, dezvoltare regională
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.9 din 26 ianuarie 2017
privind încetarea activității Serviciului Voluntar Pentru Situații De Urgentă din
municipiul Marghita, înființat prin HCL nr. 72/25.06.2009.
Punctul șase. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Graficului calendar de lucru a
Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuite ANL , in vederea întocmirii Listei de
prioritate pentru repartizarea locuințelor ANL este prezentat de inițiator domnul primar
Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, învățământ, sănătate,
culte.
Domnul Groze Liviu șeful Biroului de administrare a domeniului public, arată că din
păcate ritmul de eliberare a locuințelor ANL este accelerat, abia în cursul verii a fost
întocmită lista, dar deja aceasta este pe terminate. O nemulțumire a tinerilor este chiria care sa mărită în ultimul an la peste trei ori.
Domnul Arkosi Anton arată că ar trebui interveni la reprezentanții partidelor din
parlament pentru a iniția o modificare a acestor prevederi în vederea înlesnirii accesului
tinerilor la locuințe. Dacă nu se modifică atunci primăria în viitorul apropiat rămâne cu
locuințe goale, locuințe care generează costuri suplimentare la buget.
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.10 din 26 ianuarie 2017
pentru aprobarea Graficului calendar de lucru a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor
de locuite ANL , in vederea întocmirii Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor
ANL.
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Punctul șapte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public
in domeniul privat al municipiului Marghita a unor active fixe aflate in administrarea
Liceului Tehnologic Horea, in vederea scoaterii din funcțiune este prezentat de inițiator
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost studiat și dezbătut 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.11 din 26 ianuarie 2017
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului
Marghita a unor active fixe aflate in administrarea Liceului Tehnologic Horea, in vederea
scoaterii din funcțiune.
Punctul opt. Proiectul de hotărâre pentru aprobare constituire cadastrale pe terenuri
situate in intravilanul municipiului Marghita ocupate de construcții proprietate persoane fizice
/persoane juridice este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Materialul a fost studiat și dezbătut 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.12 din 26 ianuarie 2017
pentru aprobare constituire cadastrale pe terenuri situate in intravilanul municipiului
Marghita ocupate de construcții proprietate persoane fizice /persoane juridice.
Punctul nouă. Proiectul de hotărâre pentru reglementare juridica si constituire de
număr cadastral pentru terenurile având utilitate publica situate in cartierul Garoafei - Calea
Republicii este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost
studiat și dezbătut 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.13 din 26 ianuarie 2017
pentru reglementare juridica si constituire de număr cadastral pentru terenurile având
utilitate publica situate in cartierul Garoafei - Calea Republicii.
Punctul zece. Proiectul de hotărâre pentru probarea acordării normei de hrană pentru
personalul Politiei Locale Marghita este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan
Ladislau.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe în sensul
menținerii normei de hrană pe lunile ianuarie și februarie 2017, la nivelul cotei de anul trecut,
iar după adoptarea bugetului pe anul 2017, să se vină cu o nouă hotărâre de consiliu în acest
sens.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.14 din 26 ianuarie 2017
pentru probarea acordării normei de hrană pentru personalul Politiei Locale Marghita.
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Punctul unsprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei si a statului
de funcții la Spitalul municipal Dr. Pop Mircea Marghita pe anul 2017 este prezentat de
inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, învățământ, sănătate,
culte.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.15 din 26 ianuarie 2017
pentru aprobarea organigramei si a statului de funcții la Spitalul municipal Dr. Pop
Mircea Marghita pe anul 2017.
Punctul doisprezece. Raportul privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la
Primăria municipiului Marghita pe semestrul II al anului 2016, a fost studiat și dezbătut în
cadrul comisiilor de specialitate. Nu sunt purtate discuții consiliul local luând act de
materialul prezentat.
13. Probleme curente.
Președintele de ședință Arkosi Anton arată consiliului local că în fiecare an consiliul
local împuternicește primarul pentru a întocmi Raportul de evaluare al performanțelor
profesionale individuale ale secretarului UAT pentru activitatea desfășurată pe anul precedent.
Domnul Arkosi Anton cere comisiilor de specialitate să se pronunțe asupra
calificativului. Toate cele cinci comisii de specialitate sunt perfect mulțumite de activitatea
desfășurată, propunând calificativul ”foarte bine”.
Prin urmare consiliul local împuternicește domnul primar să întocmească Raportul de
evaluare al performanțelor profesionale individuale ale secretarului UAT pentru activitatea
desfășurată pe anul 2016, cu calificativul ”Foarte bine”.
Doamna secretar mulțumește consiliului local pentru aprecierea făcută.
Prezentă în sală doamna Maghiar Lia atrage atenția consiliului și domnului primar că
problema din Zona Înfrățirii unde locuiește, nu este rezolvată, deoarece nici acum liniștea și
ordinea publică nu sunt respectate, aprovizionarea UNICARM-ului se face şi acum cu o
gălăgie greu suportabilă. Revine la cealaltă problemă cea a burselor școlare, făcând apel la
domnii consilieri pentru a face alocările bugetare necesare, copiilor care le merită.
Domnul consilier Sas-Adăscăliții Marcel apreciază prezența în sală a doamnei
Maghiar Lia, crede că ceea ce cere dânsa este dreptul oricărui cetățean și părinte, dar să nu-și
depășească aceste două ”sarcini”. În calitate de director al CN ”O.Goga” propune în proiectul
de buget al școlii sumele necesare acordării burselor și o înaintează consiliului local. Consiliul
local funcție de priorități aduce o hotărâre. În cursul anului trecut prioritățile pentru școli au
fost investițiile și nu bursele. Din partea consiliului local, sau al conducerii școlii nu este un
dezinteres față de copii, dar banii au fost alocați pentru alte aspecte mult mai importante
pentru instituțiile de învățământ.
Doamna consilier Nagy Gabriella – în calitatea sa de director de școală și consilier
local cunoaște îndeaproape această problemă a burselor școlare. Bursele au fost acordate în
ultimii cinci șase ani, de când alocațiile bugetare de la ”centru” au permis acest lucru. Din
păcate bugetul pe anul 2016, a fost foarte mic, la unele capitole bugetare, cum este de
exemplu bursele școlare – nu au fost alocate sume. Nici în acest an nu se cunoaște încă
bugetul, deci nu știm cu câți bani constituim bugetul, dar nu există o rea voință din partea
consiliului, dacă există posibilitatea se vor da și burse școlare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
JUDEŢUL BIHOR
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doamna consilier Mărieș Mihaela – este de acord cu alocarea banilor pentru
performanța elevilor, consiliul local se arată interesat de acest aspect, dar alocațiile bugetare
nu se cunosc încă.
Doamna Maghiar Lia înțelege că trebuie alocați bani la toate capitolele bugetare
importante, dar în calitate de reprezentant al tuturor părinților copiilor, care ar putea beneficia
de burse, cere consiliului local să țină cont de cererea lor.
Doamna consilier Oros Ramona este de acord cu cele prezentate de doamna Maghiar,
copii care performează în învățătură, merită să fie răsplătiți.
Domnul consilier Sas - Adăscăliții Marcel nu crede că doamna Maghiar are
împuternicire de la toți părinții, dânsa trebuie să înțeleagă că, consiliul local nu vrea să-i
priveze pe acești copii de drepturile pe care le merită, doar dacă sunt și banii necesari pot fi
acordate bursele.
Domnul consilier Sandor Emil roagă aparatul de specialitate al primarului să facă
demersurile necesare pentru a strânge câinii vagabonzi din zona Pandurilor și CrinuluiIndependenței.
Doamna Oros Ramona solicită domnului primar să atenționeze proprietarii terenurilor
din zona magazinului Penny să-ți întrețină proprietățile.
Domnul consilier Sas-Adăscăliții Marcel atrage atenția sefului Poliției locale, ca prin
serviciul pe care-l conduce să întreprindă măsuri de rezolvare a situației din zona magazinului
UNICARM a magazinului PENNY.De altfel, domnul consilier Sas atrage atenţia politiei
locale să fie mai implicată în viaţa oraşului, pentru că din păcate „ poliţia locală este aproape
inexistentă”El işi exprimă intenţia de a se implica in coordonarea acestui serviciu.
Nefiind alte discuții, domnul preşedinte Arkoși Anton mulţumeşte tuturor celor
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Arkosi Anton

SECRETAR
jr.Demeter Cornelia

