Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor

PROCES VERBAL

Încheiat azi 29 iunie 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.Ciarnau Claudiu Ioan, 5. Ciora Florian, 6. Horváth Sándor, 7. Lazar Ioan, 8. Mărieș
Mihaela, 9. Nagy Gabriella, 10. Papai Iosif, 11. Pop Raul Cristian, 12. Sas-Adăscăliţii
Marcel-Emil, 13. Szabo Peter Istvan, 14. Şandor Emil. Absentează : Dragomir Iuliu Cristian,
Oros Ramona Alice și Pop Viorel.
Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan,
secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă din partea
aparatului de specialitate a primarului: doamna Ciupe Elena - şef Serviciu administraţie
locală și Ardelean Sorin - șeful Poliției locale Marghita.
Auditoriu: locuitori ai satului Ghenetea: Rabic Leon, Lazăr Mariana, Lazăr Carolina,
Haiaș Gabriela, Buboi Casian, Pop Eugen, cadre didactice și părinți ai elevilor de la Liceul
Teoretic ”Horvath Janos”: Antal Tiberiu, Szabo Melinda, Kiss Melinda, Antal Zsolt, Konczei
Ezsebet, Barbu Edith, Mike Pal, Farkas Cecilia, Fugedi Aniko, Kleh Akos, Coznici Gabriella,
Bende Orsolya, Deak Andrea, Borbola Melinda, Posszert Maria, Pop Marika, Galambos
Edina, Krisztik Kornelia, Zeffer Timea, Farkas Gabor, Horgos Istvan, Bardi Gyongyi,
Rencsik Timea, Buzas Ildiko, directorul Liceului Tehnologic ”Horea” Sabău Remus și Dacin
Mihai din partea firmei TOP PRESS SRL .
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 23 iunie 2017, a Dispoziţiei Primarului nr.
324 din 23 iunie 2017. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest
sens. Consilierii au fost convocaţi în data de 23 iunie 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.
Conform Regulamentului de funcționare a consiliului local preşedintele de şedinţă este
domnul consilier Ciarnău Claudiu.
Președintele de ședință supune spre aprobare procesele verbale întocmite cu ocazia
ședințelor anterioare de consiliu, ședința ordinară din 29 mai 2017 și cea extraordinară din 15
iunie 2017. Cu 14 voturi ”pentru” procesele verbale sunt aprobate sub forma întocmită.
Președintele de ședință arată că domnul primar a solicitat suplimentare ordinii de zi cu
încă două puncte:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Schimbarea
Zonei Funcționale în vederea construirii unui Cabinet Veterinar cu Spațiu Comercial și
Cosmetică Animale - Parter , nr. cad. 103613 – Marghita”
” Proiect de hotărâre Privind aprobarea PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A
EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU MUNICIPIUL MARGHITA”.
Președintele de ședință supune spre aprobare completarea ordinii de zi, completarea
fiind respinsă cu11 voturi împotrivă si 3 voturi ”pentru” ( Ciarnău Claudiu, Șandor Emil și
Ciora Florian)
Se supune astfel la vot așa cum a fost stabilită prin dispoziția primarului următoarea
ordine de zi :
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Ordine de zi:
1. Proiect de hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a
municipiului Marghita pe anul 2017
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
2. Proiect pentru aprobarea parteneriatului municipiului Marghita prin Consiliul Local al
municipiului Marghita cu Asociatia Pro Folk in vederea organizarii Festivalului
FredoomFest
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea declansării procedurii de expropiere a unui
imobil , reprezentand teren care se află in planul de dezvoltare al edificiilor sociale a
municipiului Marghita , în suprafata de 3528 mp. , inscris in CF 100040 -Marghita. nr.
cad . 100040
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia juridica si Comisia de administrare a domeniului public si
privat
4. Proiect de hotărâre de modificare a regulamentului privind obligaţiile şi
responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici,
celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a
localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei în municipiul Marghita, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local cu numărul 51 din 27.10. 2016
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia juridica si Comisia de administrare a domeniului public si
privat
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părţi ce revine titularului dreptului de
administrare din veniturile încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a
municipiului Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia juridica si Comisia de administrare a domeniului public si
privat
6. Proiect de hotarâre pentru aprobarea cotei autoritatii publice locale(%), aplicabila
titularilor contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 ani, la valoarea de
inlocuire a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii realizate de catre Agentia
National pentru Locuinte in Municipiul Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia juridica si Comisia de administrare a domeniului public si
privat
7. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectelor culturale ce vor beneficia de
finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2017- sesiuea a II-a de selectie
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia sociala, cultura, culte
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8. Proiect de hotarare pentru stabilirea coeficientului de penalitate la contractele de
inchirere- concesiune la terenurile şi clădirile din patrimonial UAT Marghita pentru
anul 2017
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Spitalul Municipal Dr.
Pop Mircea Marghita aprobat prin HCL nr.15/26.01.2017 privind aprobarea
Organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita
pentru anul 2017
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:Comisia juridica
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în calitate de
observator în comisia de concurs pentru funcțiile de director, respectiv director
adjunct la unitățile școlare din unitatea administrativ teritorială Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:Comisia juridica
11. Prezentarea Raportului de control a Institutiei Prefectului Bihor nr. 4037 din
25.04.2017 efectuat la sediul autoritatii administratiei publice locale Marghita
12. Probleme curente
Se adopta astfel Hotărârea nr. 95 din 29 iunie 2017 privind aprobarea ordinii de zi
a ședinței ordinare din 29 iunie 2017 și a proceslor verbale întocmite cu ocazia ședințelor
anterioare.
Domnul consilier Arkosi Anton arată că a fost respinsă completarea ordinii de zi cu
cele două puncte, deoarece, așa cum în ședința trecută, a fost invocată întârzirea cu care s-au
primit materialele, de această dată cei care au respins modificarea ordinii de zi, se folosesc și
ei de acest motiv.
Punctul unu. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2017. 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 .
Cu votul ”pentru” a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 96 din 29 iunie 2017
pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe
anul 2017.
Punctul doi. Proiectul pentru aprobarea parteneriatului municipiului Marghita prin
Consiliul Local al municipiului Marghita, cu Asociatia Pro Folk în vederea organizarii
Festivalului FredoomFest. Materialele au fost studiate și dezbăture în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe.
Domnul consilier Sandor Emil – arată că, consiliul local susține asemenea evenimente,
se oferă în continuare zona ștrandului, zona verde din jur, parcarea, dar intrarea în strand să se
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plătească, cine dorește să intre la baie în ștrand, să o poată face. Contractul de parteneriat să
fie prezentat de asemenea în fața consiliului, cheltuielile să fie prezentate, destinația banilor
justificată, etc., la fel ca oricare altă organizație care solicită sprijinul consiliului.
Nu sunt purtate alte discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre.
Cu votul ”pentru” a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 97 din 29 iunie 2017
pentru aprobarea parteneriatului municipiului Marghita prin Consiliul Local al
municipiului Marghita cu Asociatia Pro Folk în vederea organizarii Festivalului
FredoomFest.
Sosește în sală domnul consilier Pop Viorel.
Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de
expropiere a unui imobil, reprezentând teren care se află în planul de dezvoltare al edificiilor
sociale a municipiului Marghita , în suprafață de 3528 mp. , înscris în CF 100040 - Marghita.
nr. cad . 100040. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Rapoarte de avizare favorabile au fost prezentate de Comisia juridică și Comisia de
administrare a domeniului public si privat .
Domnul consilier Arkosi Anton, arată că acest punct a mai fost discutat în ședința
anterioară de consiliu dar, nu a trecut deoarece cei care s-au abținut, au invocat că au primit
materialele cu întârziere, procedând de altfel corect. Acesta e dealtfel și motivul invocat de cei
care au respins completarea ordinii de zi în ședința de azi. Acum însă în calitate de președinte
al UDMR Marghita și de consilier cere sprijinul colegilor consilieri, să voteze acest proiect
deoarece, în primul rând se votează pentru ridicarea calității educației, dreptul la educație pe
care o au toți copii din această țară în mod egal, indiferent de naționalitate, formă școlară, sau
școala pe care o frecventează. În al doilea rând, acesată problemă se dezbate în cadrul
consiliului de mai bine de doi ani, iar în al treilea rând banii au fost alocați de către Consiliul
Judeațean, chiar mai mult decât este nevoie pentru acest teren, prin urmare, nu vede nici un
motiv întemeiat pentru a respinge acest proiect. Nu în ultimul rând atrage atenția asupra
faptului că, în urmă cu un an toți cei șaptesprezece consilieri, au depus un jurământ cu mâna
pe Constituție și pe Biblie, în care au spus că vor respecta Constituția și legile țării și vor
face, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea lor pentru binele locuitorilor.
Pentru acest jurământ toți consilierii vor da socoteală atât în fața alegătorilor, cât și în fața
Celui de sus.
Domnul primar arată că are o informație de ultima oră, că în cadrul consiliului
județean consilierii județeni PNL au votat pentru ca Școala Szacsvay Imre din Oradea să
primească o locație demnă pentru educația copiilor din Oradea. Constată că banii alocați
pentru această expropriere 300.000 lei, sunt solicitați de Liceul Tehnologic ”Horea” și
Grădinița nr.1, tot pentru îmbunătățirea calității educației, dar și de locuitorii satului Ghenetea
pentru asfaltare. Domnul primar promite celor din urmă că, asfaltarea celui 1 km de drum se
face în viitorul apropiat.
Domnul consilier Horvath Sandor atrage atenția că această problemă a exproprierii nu
este în acest moment o problemă a UDMR – ului, sau al Scolii ”Horvath Janos” aceasta
eventual va fi peste doi, trei ani, când toată procedura de expropriere și-a urmat calea firească,
și numai atunci școala poate primi terenul spre administrare. Deocamdată este problema
orașului, este un procedeu lung prin care acest teren poate intra în domeniu public al orașului.
În urma procesului, judecătoria stabilește prețul, terenul devine proprietatea publică a
orașului Marghita, După ce orașul are în administrare acest teren, se poate stabili pentru ce se
folosește acest teren. Se poate că atunci nu mai există școala ”Horvath Janos”, iar terenul
urmează a fi folosit pentru altceva. Acest teren viran este nefolosit de 18 ani, ia numai prin
acest proces orașul are posibilitatea să intre în posesia lui.
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Dânsul arată că în ședința trecută consilierii PNL au avut două justificări, pentru a se abține de
la vot, că au primit materialele cu întarziere și celălalt care este de fapt o acuză adusă de
dânsul că, colegii de la PNL sunt șovini. Acum din cele două justificari a dispărut prima,
rămâne în picioare justificarea dânsului, dar dacă acum vor vota favorabil, dânsul se
angajează că se ridică în picioare și față de tot orașul își prezintă scuzele de rigoare, că i-a
acuzat pe nedrept pe aceștia.
Domnul consilier Ciora Florian, consilier PNL arată că, dreptul la educație este
garantat de Constituție, la fel ca și dreptul de proprietate. Se vorbește în sală de expropriere,
expropriere care nu ar fi pe placul niciunui consilier, dacă ar fi în situația în cauză. Consiliul
local hotărește să ia un drept al unui cetățean, îi ia terenul care este al lui. În ceea ce privește
banii alocați pentru expropriere și eventual pierderea acestora, dânsul arată ca au fost pierduți
mult mai mulți bani, prin proasta gestionare a banului public. Dar revine la situația terenului,
„se cere teren pentru cantină, cantină de care școala dispune în prezent, de asemenea școlii i-a
fost atribuit în anii anteriori un alt teren, pe care se putea construi o sală de sport, dar poate
datorită proastei gestionări a banilor nu au mai fost bani pentru a o construi.” Dânsul nu
găsește logica acestei situații de grabă, de ce nu au fost purtate negocieri cu firma, firma să
poată să-și spună punctul de vedere asupra prețului de vânzare. Nu este un lucru normal să se
exproprieze terenul. Atunci când firma a achiziționat terenul, nu a avut intenția de a-l ține fără
investiție, așa a fost conjunctura, iar acum orașul îl mai și deposedează de teren la un preț ce
convine consiliului.
Domnul consilier Horvath Sandor spune că, colegul consilier confundă exproprierea,
cu nationalizarea de pe vremuri. Acum consiliul local procedează respectând legea, care-i
oferă acesastă posibilitate, exproprierea este reglementată de lege. Se negociază si in cazul in
care nu se ajunge la o intelegere instanța urmează sa hotărească prețul.
Domnul Ciora Florian consideră totuși că în acest caz consiliul local încalcă dreptul de
proprietate al firmei, prin faptul că dorește să obțină un teren la prețul care convine
consiliului și nu celeilalte părți.
Domnul primar arată că, acest teren are deja al cincilea proprietar, fiind și proprietari
care au încercat să vândă municipalității acest teren, la prețuri mult prea mari. Legea nu
permite cumpărarea de către municipalitate a unui teren la prețul stabilit de vânzător, cu
toate că poate acest preț ar fi unul convenabil, legea cere să se facă evaluare legală și numai
la acest preț poate fi cumpărat terenul. Domnul primar nu crede că ar trebui să menajăm
firmele din afara orașului (făcând referire la firma care deține terenul, care este din
Timișoara), ci ar trebui să se urmărească interesul orașului.
Domnul Ciora Florin arată că, oricare încălcare a dreptului de proprietate a cetățenului
are o justificare prezentată de acel for care procedează la obținerea respectivului bun, fapt cu
care dânsul în cazul de față nu este de acord.
Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel nu este mulțumit cu atitudinea prezentată de
colegul consilier Ciora Florian, care prin comportament, vorbe și fapte își ”dă prea multă
importanță”, folosindu-se de poziția în care se află acum colegii de la UDMR, care-i roagă să
voteze acest proiect de hotărâre. Dânsul este de părere că, domnul Ciora nu este avocatul
firmei care deține terenul, în această sală se află în calitate de consilier și nu se discută
problemele partidelor, se discută poblemele comunității, se încearcă rezolvarea problemelor
spre binele locuitorilor urbei. Atrage atenția colegilor de la PNL că, acei copii de la Liceul
”Horvath Janos” au dreptul la o educație civilizată și acest drept trebuie asigurat prin
activitatea consiliului local. Dânsul în calitate de director al Colegiului Național ”Octavian
Goga” se asociază cu doamna Nagy Gabriella, directoarea Liceului ”Horvath Janos”, pentru a
obține o educație de calitate, pentu toți copii din oraș. Această atitudine este cea corectă, iar
atitudinea PNL-ui este pur politică, pentru a câștiga un capital politic.
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Domnul presedinte Ciarnău Claudiu întreabă dacă din auditoriu, reprezentații cadrelor
didactice și a părinților dorește să ia cineva cuvântul. Nu dorește nimeni. De asemenea arată
că și în ședința trecută, a solicitat ca înainte de a se discuta probleme majore ale comunității
partidele reprezentate în consiliu să poarte discuții, pentru a nu se ajunge la situații și conflicte
de acest gen în plenul consiliului.
Președintele de ședință Ciarnău Claudiu solicită cinci minute pauză înainte de a se
trece la vot, iar după vot reprezentanții partidelor politice vor putea lua cuvântul.
La întoarcerea în sală se trece la vot. Cu 11 voturi pentru și 4 abțineri – Ciarnău
Claudiu, Ciora Florian, Pop Viorel și Sandor Emil – proiectul de hotărăre nu este votat.
Doamna Demeter Cornelia arată că abtinerile se totalizează, conform legii in voturi
„împotrivă” si pentru a se adopta hotărârea era nevoie de 2/3 din voturile consilierilor in
functie respectiv de 12 voturi „pentru”.
Doamna consilier Nagy Gabriella se adresează consiliului în limba maghiară, cu
mențiunea că după aceea se adresează și în limba română. Dânsa arată că limba maghiară este
o limbă oficială a UE, Ungaria adrerând la Uniune înaintea României și din acesată poziție a
susținut aderarea României, care poate fără sprijinul lor nici acum nu ajungea membră. Acest
gest al Ungariei, a ajutat dezvoltarea României, a cărei cetățeni de rang inferior îi consideră pe
maghiari, consilierii PNL, prin votul lor de azi. Domnul subprefect Delorean la depunerea
jurământului de către consilierii locali a arătat că, supărările din campania electorală trebuie
uitate și făcut totul pentru ca, Consiliul să funcționeze ca o familie, o echipă, indiferent de
apartenența politică, pentru a asigura locuitorilor liniște și prosperitate, un oraș pus la punct.
Votul de azi al PNL nu reprezintă interesul orașului, al cetățenilor, al alegătorilor. Votul de
azi al PNL blochează dezvoltarea orașului, a comunității, investiția ce se realizează aduce noi
locuri de muncă în oraș, locuri de muncă de care PNL-ul nu are nevoie. Dreptul de proprietate
invocat de domnul Ciora, are și o obligație- cea de întreținere, terenul în cauză a fost lăsat în
paragină și este întreținut de ani buni de liceul pe care-l conduce. La sfârșitul discursului se
întreabă, ce vor mai invoca consilierii PNL în ședința viitoare pentru a nu vota acest proiect
de hotărâre?!
Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel arată că domnul Ciora Florian a scăpat un
moment în care putea face ceva util pentru oraș, atât din punct de vedere politic cât și uman,
acum era momentul pentru a face ceva, moment pe care aceștia l-au scăpat.
Domnul Sandor Emil spune că, PNL nu a votat împotrivă, s-au abținut doar de la vot.
Banii alocați nu se pierd, se poate reveni oricând la votarea proiectului de hotărâre.
Domnul primar Pocsaly Zoltan arată că și pentru ședința viitoare va iniția acest proiect
de hotărîre, în speranța că partidele politice vor ajunge la un consens în ceea ce privește
necesitatea exproprierii acestui teren.
Reprezentanții cadrelor didactice și ai părinților elevilor de la Liceul Teoretic
”Horvath Janos” se retrag din sală.
Punctul patru. Proiectul de hotărâre de modificare a regulamentului privind
obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici,
celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii,
păstrarea permanentă a curăţeniei în municipiul Marghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local cu numărul 51 din 27.10. 2016. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul
comisiilor de specialitate.
Rapoarte de avizare favorabile sunt prezentate de Comisia juridică și Comisia de
administrare a domeniului public si privat.
Nu sunt purtate discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre.
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Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 98 din 29 iunie 2017
pentru modificarea regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin
cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice pentru
buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a
curăţeniei în municipiul Marghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local cu numărul
51 din 27.10. 2016.
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei părţi ce revine titularului
dreptului de administrare din veniturile încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a
municipiului Marghita. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de
specialitate.
Rapoarte de avizare favorabile sunt prezentate de Comisia juridică și Comisia de
administrare a domeniului public și privat.
Nu sunt purtate discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 99 din 29 iunie 2017
privind stabilirea cotei părţi ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile
încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului Marghita.
Punctul șase. Proiectul de hotarâre pentru aprobarea cotei autoritatii publice
locale(%), aplicabila titularilor contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 ani, la
valoarea de inlocuire a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii realizate de catre Agentia
National pentru Locuinte in Municipiul Marghita. Materialele au fost studiate și dezbătute în
cadrul comisiilor de specialitate.
Rapoarte de avizare favorabile sunt prezentate de Comisia juridică și Comisia de
administrare a domeniului public si privat.
Nu sunt purtate discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 100 din 29 iunie 2017
pentru aprobarea cotei autoritatii publice locale(%), aplicabila titularilor contractelor de
inchiriere care au implinit varsta de 35 ani, la valoarea de inlocuire a locuintelor pentru
tineri destinate inchirierii realizate de catre Agentia Național pentru Locuințe in
Municipiul Marghita.
Punctul șapte. Proiectul de hotarare privind aprobarea proiectelor culturale ce vor
beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2017- sesiuea a II-a de
selectie. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, cultură, culte.
Nu sunt purtate alte discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 101 din 29 iunie 2017
privind aprobarea proiectelor culturale ce vor beneficia de finantare nerambursabila de
la bugetul local pe anul 2017- sesiuea a II-a de selecție.
Punctul opt. Proiectul de hotarare pentru stabilirea coeficientului de penalitate la
contractele de inchirere- concesiune la terenurile şi clădirile din patrimonial UAT Marghita
pentru anul 2017. 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 alte discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 102 din 29 iunie 2017
pentru stabilirea coeficientului de penalitate la contractele de închirere- concesiune la
terenurile şi clădirile din patrimoniul UAT Marghita pentru anul 2017.
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Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Spitalul
Municipal Dr. Pop Mircea Marghita aprobat prin HCL nr.15/26.01.2017 privind aprobarea
Organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita pentru
anul 2017. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică.
Nu sunt purtate alte discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 103 din 29 iunie 2017
privind modificarea statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita
aprobat prin HCL nr.15/26.01.2017 privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții
la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita.
Punctul zece.Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului
local în calitate de observator în comisia de concurs pentru funcțiile de director, respectiv
director adjunct la unitățile școlare din unitatea administrativ teritorială Marghita.
Materialele au fost studiate și dezbăture în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică.
Sunt făcute propuneri privind reprezentanții consiliului local în calitate de observator
în comisia de concurs pentru funcțiile de director, respectiv director adjunct la unitățile
școlare din unitatea administrativ teritorială Marghita.
Liceul Teoretic ”Horvath Janos”, Szabo Peter - propus de UDMR și Pop Viorel
propus de PNL, iar la Liceul Tehnologic ”Horea”, Pop Raul Cristian – propus de PSD și
Dragomir Cristian propus de PNL. Sunt întocmite buletine de vot și se trece la vot secret.
Rezultatul votării este :
Liceul Teoretic ”Horvath Janos”, Szabo Peter - 14 voturi
Pop Viorel - 1 vot
Liceul Tehnologic ”Horea”,
Pop Raul Cristian – 11 voturi și
Dragomir Cristian – 4 voturi
Deci sunt numiți reprezentanți la Liceul Teoretic ”Horvath Janos”, domnul consilier
Szabo Peter, iar la Liceul Tehnologic ”Horea” - Pop Raul Cristian.
Este astfel adoptată cu votul ”pentru” a 15 consilieri Hotărârea nr. 104 din 29 iunie
2017 privind reprezentanții consiliului local în calitate de observator în comisia de concurs
pentru funcțiile de director, respectiv director adjunct la unitățile școlare din unitatea
administrativ teritorială Marghita.
Punctul unsprezece. Prezentarea Raportului de control a Institutiei Prefectului Bihor
nr. 4037 din 25.04.2017 efectuat la sediul autoritatii administratiei publice locale Marghita
Materialele au fost studiate și dezbăture în cadrul comisiilor de specialitate.
Nu sunt purtate discuții consiliul local a luat la cunoștință materialul prezentat.
La acest punct doamna secredar Demeter Corenlia atrage atenția domnilor consilieri
asupra faptului că trebuie să depună raporatele de activitate pentru primul an de mandat, atât
în calitate de consilier cât și presedintii pentru comisiile de specialitate, urmând ca acestea sa
fie postate pe site-ul instituției la fel ca si în ceilalti ani.
Probleme curente
Reprezentanții locuitorilor satului Ghenetea solicită o ședință în satul lor, la care să
participe conducerea orașului și locuitorii satului, ocazie cu care își vor putea exprima
problemele pe care le au. Locuitorii ar dori un punct sanitar în satul Ghenetea, cu un personal
mediu sanitar, măcar pentru patru ore. Vor de asemenea informarea sătenilor dacă în viitorul
an școlar, școala va funcționa în continuare sau nu, dacă nu, aici ar putea fi amenajat punctul
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sanitar și eventual și un cămin cultural de care satul nu dispune în prezent. De asemenea
profitând de prezența în sală a domnului Ardelean Sorin, solicită patrularea din când în când a
unui echipaj al poliției locale în sat deoarece, comportarea copiilor care se află în vacanță lasă
de dorit, părinții ar putea fi anteționați, sau amendați.
Domnul primar este de acord cu solicitarea sătenilor, vor participa atat el cat si
viceprimarul la o ședință cu sătenii. De asemenea locuitorii din sat pot veni oricând la
primărie, fie prin reprezentantul lor in Consiliul Local fie singuri să-și spună neajunsurile și
dânsul va încerca să le rezolve în limita posiblităților.
Domnul Mihai Dacin din partea firmei TOP PRESS SRL, prezintă consiliului
solicitarea firmei de a încheia și în acest an un parteneriat pentru organizarea zilelor orașului.
Dânsul arată că experiența de anul trecut a fost una pozitivă, zilele au avut un real succes.
Organizarea acestor manifestări în centrul orașului, aduce un plus acestor manifestări, atît din
punct de vedere cultural cât și al comercianților care pot fi prezenți în număr mult mai mare
Spațiul de la ștrand fiind insuficient pentru organizarea în bune condiții a zilelor.
Doamna secretar arată că pe ordinea de zi a şedintei viitoare va fi proiectul de hotărâre
prin care se aprobă parteneriatul cu firma domnului Dacin pentru organizarea zilelor orasului
si tot atunci se va stabili şi locaţia.
Comisia de urbanism are o solicitare – cererea SC GABRIEL IMPEX SRL – prin care
solicită concesionarea unui teren pe 10 ani, teren pe care în prezent funcționează o terasă
sezonieră aferentă restaurantului. Dânșii ar concesiona terenul și ar dori închiderea terasei și
amenajarea unei terase permanente. Domnul Horvath secretar al comisiei de urbanism arată că
in principiu comisia este de acord.
Doamna Demeter Cornelia intervine si arată că, pe cerere este o notă a
compartimentului de specialitate, respectiv că terenul face parte din cadrul unui proiect de
amenajare a spațiilor verzi, finanţat de către A.F.M Bucuresti si monitorizat încă 5 ani. Deci
nu poate face obiectul unei schimbari de destinatie şi nici nu se poate face acolo o
construcție.
Comisia de specialitate se va documenta în această privință și vor reveni la discutarea
acestei cereri.
În cadrul comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat au fost
dicutate următoarele cereri:
- asociația câinilor solicită cumpărarea terenului de peste 200.000 mp. pe care
funcționează adăpostul și pentru care au un contract de comodat cu autoritatea
locală. Cererea nu poate fi soluționată favorabil deoarece asociația are un contract
de comodat, nu au o construcție, împrejmuirea este făcută de autoritatea locală, iar
nu în ultimă măsură, terenul este pășunea orașului deci nu poate fi vândută.
- cererea Liceului Tehnologic Horea penttu alocarea a 900.000 lei pentru corpul de
clădire nou, fiind urgent 300.000 lei pentru rezolvarea unor probleme PSI.
- tot Liceul Tehnologic Horea solicită alocarea a 72.000 lei anual pentu a susținne
proiectul implementat de unitatea școlară ”Tinerețe responsabilă întro comunitate
dinamică”.
Comisia de buget finanțe propune rectificarea bugetului pentru o ședință viitoare
pentru alocarea sumei de 300.000 lei, necesare pentru obținerea autorizației ISU.
- cererea Grădiniței de copii nr.1 prin care solicită alocarea unor sume pentru buna
funcționare a institușiei de educație. De asemenea într-o ședință vitoare se v-a
discuta acesată problemă.
- cererea Clubului pensionarilor ”Seniora” prin care solicită un spațiu pentru
funcționarea clubului. La o ședință viitoare să se vină cu un nou proiect de hotărâre
în acest sens.
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Doamna consilier Mărieș Mihaela întreabă care este situația cu obținerea noii
autorizații de mediu pentru NUTRISUIN.
Doamna secretar Demeter Cornelia arată că, unii domni consilieri au avut o întâlnire
cu domnul avocat Purdea Lucian și au convenit ca, să se convoace o dezbatere publică pe
această temă, la care pe lângă cetățeni, să fie invitate și instituțiile subordonate, firmele din
oraș, reprezentanții firmei NUTRISUIN și domnul avocat Purdea Lucian. În invitațiile la
această dezbatere se pot solicita prezentarea în scris a dolenațelor legate de acestă eliberare a
autorizației de mediu și de funcționarea firmei. Consiliul local trebuie să solicite acesată
dezbatere publică cât mai urgent. Se întocmește o minută a respectivei ședințe, unde vor fi
consemnate toate problemele discutate. Pentru viitoarea ședință de consiliul, se va prezenta un
proiect de hotărâre, în care consiliul local îl va mandata pe domnul avocat Purdea Lucian
pentru a strânge toate obiecțiile, punctele de vedere, interpelările, legate de obținerea acestei
autorizații de mediu, de a întocmi punctul de vedere al consiliului local și de a-l prezenta
firmei și tuturor instituțiilor implicate în obținerea autorizației de mediu.
Toți consilierii sunt de acord cu propunerea doamnei secretar, cu organizarea acestei
dezbateri publice și cu strângerea de semnături în legătură cu această problemă. Dezbaterea
publică trebuie organizată din timp și mediatizată corespunzător, o locație posibilă, oferită de
domnul Sas Adăscăliții Marcel fiind sala festivă din cadrul Colegiului Național ”Octavian
Goga” Marghita.
Nu sunt purtate alte discuţii, domnul preşedinte Ciarnău Claudiu mulţumeşte tuturor
celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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