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P R O C E S   V E R B A L 

 
 
 Încheiat azi 27 septembrie 2018, 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,  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. Szabo Peter Istvan, 16.Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil 
17. Şandor Emil.  
 Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly 
Zoltan și secretarului municipiului doamna Demeter Cornelia. De semenea participă la 
lucrările ședinței, doamna Ciupe Elena, șef Serviciu administrație publică locală, Bereteu 
Viorica - șef Serviciu buget – contabilitate, domnul Ardelean Sorin - șeful Poliției Locale 
Marghita, consilierul primarului domnul Botos Alexandru și doamna Szabo Timea – jurista 
Consiliului local Marghita. 
 Este prezent delegatul sătesc al localității Ghenetea – Naghi Gavril. 
 Auditoriu Daika Georgina și Bordas Iudith. 
 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 21 septembrie 2018, a Dispoziţiei 
Primarului nr. 350 din 21 septembrie 2018. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi 
obiective în acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 21 septembrie 2018, 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 3 august 
2018. 

Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 17  consilieri. 

Președintele de ședință este doamna consilier Mărieș Mihaela. 
Președintele de ședință supune spre aprobare procesul verbal încheiat cu ocazia 

ședinței ordinare din 10 august 2018. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi 
sub forma întocmită. 

Domnul primar Pocsaly Zoltan propune completarea ordinii de zi cu un punct : 
” Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr. 125 din 30.08.2017  privind 
aprobarea participării și a contribuției Municipiului Marghita, în valoare de 1.450 EURO, 
reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat ,,Pod administrativ între orașele 
din zona transfrontalieră româno-maghiară” (Administrative bridge between towns in the 
Romania - Hungary cross border region, acronim: ABBTROHU).”  

Președintele de ședință supune spre aprobare cu această modificare  următoarea 
 

Ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a 
municipiului Marghita.  
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de buget finante  
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2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului pentru gestionarea cainilor fara 
stapân pe raza teritorială a UAT  Marghita  si a caietului de sarcini privind 
contractarea serviciilor de prindere, transport si gestionare a cainilor fara stapân  de pe 
raza teritoriala a municipiului Marghita si satele apartinatoare  
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                          Comisia de mediu, agricultura 
 

3. Proiect de hotarare pentru închirierea  prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor 
spatii pentru sedii de firmă si birouri , situate in imobilulul de pe str. Crisan, nr.1, 
etaj,proprietatea municipiului  Marghita 
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

4. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din HCL nr. 79 /24.06.2015 pntru 
stabilirea staţiilor de autobuz şi microbuz pe terenuri apaţinand domeniului public al 
municipiului Marghita, pentru utilizarea de către operatorii care efectuează transportul 
de persoane in curse regulate si curse regulate speciale  
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

5. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
municipiului Marghita in Consiliul de administratie al Colegiului Naţional Octavian 
Goga Marghita , ca urmare a demisiei domanei Giulai Ileana Camelia  
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: Comisia de    cultura, invatamant, tineret  
 

6. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de administrare si utilizare a 
terenurilor si spaţiilor destinate educaţiei fizice si sportului , precum si anexelor 
acestora, aparţinând domeniului public si privat al Municipiului Marghita , aprobat 
prin HCL nr. 120/2007. 
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 173 din 
29.11.2017 privind acceptarea ofertei de donaţie , inaintată de d-na Benţe Maria Sanda 
si sotii Antal Coloman si Antal Iuliana , in zona strazii Kolcsey Ferenc, cu destinatie 
„drum public” 
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

             Raport de avizare: Comisia juridica  
 

8. Raport privind modul de solutionare a petiţiilor adesate autoritatii locale Marghita pe 
semestrul I al anului 2018.  
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr. 125 din 30.08.2017  privind 
aprobarea participării și a contribuției Municipiului Marghita, în valoare de 1.450 
EURO, reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat ,,Pod administrativ 
între orașele din zona transfrontalieră româno-maghiară” (Administrative bridge 
between towns in the Romania - Hungary cross border region, acronim: 
ABBTROHU).”  
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10. Probleme diverse                     

 
Ordinea de zi este aprobată, cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu  17 voturi 

”pentru„  din totalul de 15 prezenți, Hotărârea nr. 106 din 27 septembrie 2018 privind 
aprobarea ordinii de zi a ședinței de ordinare din 27 septembrie 2018 și a procesului verbal 
încheiat cu ocazia ședinței anterioare.  
  

Punctul 1. Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
a 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 domnul consilier Arkosi Anton din 
partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat.  

Doamna Bereteu Viorica explică necesitatea adoptării acestui proiect de hotărâre, 
modul cum au fost repartizați banii între capitolele bugetare. 

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre fiind 
supus spre aprobare sub forma inițială. 

Cu 17 voturi ”pentru” din totalul de 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr.107 din 27 
septembrie 2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului 
Marghita pe anul 2018. 

 
Punctul doi. Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului pentru 

gestionarea câinilor fara stăpân pe raza teritorială a UAT  Marghita  si a caietului de sarcini 
privind contractarea serviciilor de prindere, transport si gestionare a cainilor fara stapân  de pe 
raza teritoriala a municipiului Marghita și satele apartinatoare, 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 și administrare a domeniului public și privat și domnul 
Almași Stefan din partea Comisiei de mediu și agricultură. 

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre fiind 
supus spre aprobare sub forma inițială. 

Cu 17 voturi ”pentru” din totalul de 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr.108 din 27 
septembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului pentru gestionarea câinilor fara stăpân 
pe raza teritorială a UAT  Marghita  si a caietului de sarcini privind contractarea 
serviciilor de prindere, transport si gestionare a cainilor fara stapân  de pe raza teritoriala a 
municipiului Marghita și satele apartinatoare. 

 
Punctul trei. Proiectul de hotarare pentru închirierea  prin licitatie publică deschisă cu 

strigare a unor spatii pentru sedii de firmă si birouri , situate in imobilulul de pe str. Crisan, 
nr.1, etaj,  proprietatea municipiului  Marghita a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 
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 și administrare a domeniului public și privat.  

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre fiind 
supus spre aprobare sub forma inițială. 

Cu 17 voturi ”pentru” din totalul de 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr.109 din 27 
septembrie 2018 pentru închirierea  prin licitatie publică deschisă cu strigare a unor spatii 
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pentru sedii de firmă si birouri , situate in imobilulul de pe str. Crisan, nr.1, etaj,  
proprietatea municipiului  Marghita. 

 
 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind completarea art. 1 din HCL nr. 79 
/24.06.2015 pntru stabilirea staţiilor de autobuz şi microbuz pe terenuri apaţinand domeniului 
public al municipiului Marghita, pentru utilizarea de către operatorii care efectuează 
transportul de persoane in curse regulate si curse regulate speciale a fost inițiat de domnul 
primar Pocsaly Zoltan. 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 și administrare a domeniului public și privat . 

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre fiind 
supus spre aprobare sub forma inițială. 

Cu 17 voturi ”pentru” din totalul de 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr.110 din 27 
septembrie 2018 privind completarea art. 1 din HCL nr. 79 /24.06.2015 pntru stabilirea 
staţiilor de autobuz şi microbuz pe terenuri apaţinand domeniului public al municipiului 
Marghita, pentru utilizarea de către operatorii care efectuează transportul de persoane in 
curse regulate si curse regulate speciale. 
 

Punctul cinci. Proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Local al municipiului Marghita in Consiliul de administratie al Colegiului 
Naţional Octavian Goga Marghita , ca urmare a demisiei domanei Giulai Ileana Camelia a 
fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și dezbătute în 
cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de doamna Consilier Nagy Gabriella din 
partea Comisiei de învățământ . 

Grupului de consilieri PSD propune reprezentant al Consiliului Local al municipiului 
Marghita in Consiliul de administratie al Colegiului Naţional ”Octavian Goga” Marghita pe 
doamna Botezatu Aurica.  

 Grupul consilierilor UDMR și PNL nu au propuneri. 
Propunerea grupului de consilieri PSD de completare a consiliului de administrație cu 

doamna Botezatu Aurica este adoptată cu unanimitate de voturi. 
Nu sunt purtate alte discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre 

fiind supus spre aprobare sub forma inițială. 
Cu 17 voturi ”pentru” din totalul de 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr.111 din 27 

septembrie 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului 
Marghita in Consiliul de administratie al Colegiului Naţional Octavian Goga Marghita . 
  

Punctul șase. Proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului de 
administrare si utilizare a terenurilor si spaţiilor destinate educaţiei fizice si sportului , precum 
si anexelor acestora, aparţinând domeniului public si privat al Municipiului Marghita , aprobat 
prin HCL nr. 120/2007, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 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 și administrare a domeniului public și privat. 

Domnul consilier Sandor Emil propune ca gazonul stadionului municipal să nu fie 
închirat în alte scopunuri, numai pentru activități sportive. 
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Propunerea este adoptatî cu unanimitate de voturi. 
 Nu sunt purtate elte discuții, sau aduse alte modificări și completări, proiectul de 

hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma completată. 
Cu 17 voturi ”pentru” din totalul de 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr.112 din 27 

septembrie 2018 privind modificarea Regulamentului de administrare si utilizare a 
terenurilor si spaţiilor destinate educaţiei fizice si sportului , precum si anexelor acestora, 
aparţinând domeniului public si privat al Municipiului Marghita. 
 

Punctul șapte.  Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local 
nr. 173 din 29.11.2017 privind acceptarea ofertei de donaţie , inaintată de d-na Benţe Maria 
Sanda si sotii Antal Coloman si Antal Iuliana , în zona străzii Kolcsey Ferenc, cu destinatie 
„drum public”, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele au fost studiate și 
dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Pop Cristian din 
partea Comisiei juridice. 

 Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre fiind 
supus spre aprobare sub forma inițială. 

Cu 17 voturi ”pentru” din totalul de 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr.113 din 27 
septembrie 2018 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 173 din 29.11.2017 
privind acceptarea ofertei de donaţie , inaintată de d-na Benţe Maria Sanda si sotii Antal 
Coloman si Antal Iuliana , în zona străzii Kolcsey Ferenc, cu destinatie „drum public”. 

 
Punctul nouă. Raportul privind modul de solutionare a petiţiilor adesate autoritatii 

locale Marghita pe semestrul I al anului 2018, a fost studiat de consilieri în comisii, aceștia 
luând act de materialul prezentat. 

 
Punctul zece. Proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr. 125 din 

30.08.2017  privind aprobarea participării și a contribuției Municipiului Marghita, în 
valoare de 1.450 EURO, reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat ,,Pod 
administrativ între orașele din zona transfrontalieră româno-maghiară” (Administrative 
bridge between towns in the Romania - Hungary cross border region, acronim: 
ABBTROHU).” a fost iniția de domnul primar.  

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre fiind 
supus spre aprobare sub forma inițială. 

Cu 17 voturi ”pentru” din totalul de 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr.114 din 27 
septembrie 2018 privind modificarea art.2 din HCL nr. 125 din 30.08.2017  privind 
aprobarea participării și a contribuției Municipiului Marghita, în valoare de 1.450 EURO, 
reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat ,,Pod administrativ între 
orașele din zona transfrontalieră româno-maghiară” (Administrative bridge between towns 
in the Romania - Hungary cross border region, acronim: ABBTROHU).” 

 
Punctul unsprezece. Probleme curente  
 
Comisiile de specialitate prezintă cererile discutate. 
Domnul Arkosi Anton prezintă cererile discutate în comisia de buget finanțe și 

administrare a domeniului public și privat.  
- Cererea  domnului Popoviciu Daniel înregistrată sub numărul 5941 din 3.09.2018, 

prin care își anunță demisia din consiliul de administrare a SC PARC 
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BALNEOMAR SA Marghita și funcția de director a acestei societăți, a fost adusă 
la cunoștința plenului consiliului local. 

- Cererea domnului consilier Borsi Ernest în numele locuitorilor satul Cheț, solicită 
refacerea acostamentului carosabilului drumului spre satul Cheț. Comisia a fost de 
acord cu soluționarea favorabilă a cererii îndemnând semnatarul să ia egătura cu 
Direcția tehnică. 

Domnul consilier Pop Cristian prezintă o cerere discutată în cadrul Comisiei juridice : 
referatul doamnei Demeter Veronica, directorul Casei de Cultură Marghita, prin care 
informează consiliul local, asupra faptelor de indisciplină săvârșite de doamna Kovacs Maria, 
îngrijitoare la acesată instituție. Consiliul local a luat la cunostință acest fapt și a propus 
sancționarea acesteia conform prevederilor legale în vigoare. 

Prezenți în sală o grupare a cetățenilor iubitori de animale din municipiul Marghita, 
prin vocea doamnei Daika Georgina, întreabă de ce nu se continuă colaborarea cu ONG-ul 
care administrează în prezent problema câinilor fără stăpân și de ce a fost necesară elaborarea 
acestui Regulament pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

De asemenea și doamna Bordas Judith a pledat în favoarea acestui ONG, remarcând 
activitatea acestora. Consideră că municipalitatea ar putea sprijini această asociație în 
continuare, pentru a nu se ajunge la eutanasierea unor ființe atât de dragi. Sunt multe alte 
scopuri în care se cheltuiesc bani, arată dânsa, s-ar putea găsi soluții pentru salvarea acestor 
animale. Au și depus o listă cu 86 de semnături prin care locuitorii urbei solicită autorității 
locale sprijinirea în continuare a adăpostului de câini Marghita, patronată de FPCC Sisterea. 

Domnul Pocsaly Zoltan  arată că, în calitate de primar al acestui oraș trebuie să asigure 
siguranța cetățenilor și respectarea legislației, adoptarea acestui Regulament pentru 
gestionarea câinilor fara stapân pe raza teritorială a UAT  Marghita  si a caietului de sarcini 
privind contractarea serviciilor de prindere, transport si gestionare a cainilor fara stapân  de pe 
raza teritoriala a municipiului Marghita si satele apartinatoare, este o necesitate și se aplică 
astfel legislația în vigoare. În calitate de om și de proprietar de câini înțelege pe deplin 
solicitarea formulată de doamnele prezente în sală,  fundația respectivă poate să-și continue 
activitatea în continuare și v-a încerca să-i sprijine. 

Doamnele se retrag din sală, mulțumind domnului primar și consiliului local pentru 
înțelegere. 

Tot la Diverse, domnul Ciora Florian întreabă domnul primar – cum stă situația 
terenurilor din centru, unde domnii Buzilă și Sarca au propus construirea unor imobile și ar 
dori cumpărarea terenurilor. Subliniază că  evaluările să le facem punctual acolo unde trebuie. 
Aminteşte că s-a propus in consiliul local un proiect , care ar fi făcut cinste oraşului si din 
urma căruia, dacă  s-ar fi încasat taxele si impozitele respective, crede că am fi fost cu mult 
mai câştigaţi  decât să rămâna abandonat acel imobil in centrul orasului. Acum terenul este 
așa cum este, abandonat și nu aduce foloase, sunt terenuri care sunt pline de bălării. 

 Se ridică mai multe voci in consiliu care cer aplicarea legii , acordarea de somatie, 
amendă la persoanele fizice, juridice care isi neglijează proprietăţile, lasându-le intr-o stare de 
degradare inclusiv împotriva ambroziei . 

Domnul primar Pocsaly Zoltan invită consilierii ca după ședință să se discute această 
problemă în biroul dumnealui , în sensul ca să se stabilească ce zone se doresc a fi reevaluate, 
dar trebuie găsită calea legală , pentru că riscul este mare de a reface reevaluări   înainte de 
termenul prevăzut de lege.  Arată că  în zona tot timpul s-a facut comparatie cu terenul 
cumpărat de Unicarm. Acum a aparut o vânzare nouă, casa doamnei Bulişcă. Domnul primar 
solicită de asemenea consiliului o împuternicire în acest sens adică în ceea ce privește 
angajarea unui contract pentru reevaluări. Efectuarea  unui inventar al tuturor terenurilor cu 
noile prețuri reevaluate ar fi posibilă numai după aceea. Reevaluările sunt costisitoare ar fi 
necesar alocarea unei sume 100.000 lei. 
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Domnul viceprimar Lazăr Ioan întreabă care este baza legală pentru a face reevaluările 
solicitate de domnul Ciora înainte de termenul de trei ani si a scade valoarea de inventar. 

Domnul primar arată că nu este împotriva realizării unor obiective frumoase în zonă 
dar cu respectarea legislației. Realizarea unor investiții frumoase ar fi în interesul orașului, 
acum sunt numai mizerii în zonă. Domnul Ciora – solicită găsirea unei căi legale  pentru 
soluționarea acestei probleme si de a grabi odată toate actiunile acestea. 

 
Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel – întrebă pe domnul Ardelean Sorin - șeful 

Poliției Locale Marghita, de ce nu se respectă regulamentul cu mașinile scoase la vânzare pe 
terenurile publice,  de ce nu se ajunge la o finalitate la rezolvarea acestei situații. 

Domnul Ardelean Sorin arată că singura soluție ar fi ridicarea mașinilor și ulterior 
amendatul proprietarilor. 

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel arată că, regulamentul a fost adoptat și a fost 
dată autoritatea pentru a pune în practică regulamentul, Poliției locală, daca domnul Ardelean 
a elaborat regulamentul, să găsească și soluția de a o pune în practică.  Îl întreabă ce să 
hotărească consiliul în plus pentru a-i ajuta. Propune acestora găsirea  unei rezovări și 
consiliul local îi v-a sprijini.  

Domnul Ardelean Sorin arată că, existenta unei masini de ridicat ar fi singura 
rezolvare a problemei și amenajarea unui perimetru de depozitare păzit. 

Domnul Pop Viorel întreabă pe domnul primar unde se depun sesizările pentru 
schimbarea becurilor arse de la iluminatul public. Domnul primar îl îndeamnă să se adreseze 
Direcției tehnice, care periodic face demersurile necesare înlocuirii lor. 

Domnul Dragomir Cristian solicită domnului primar studierea posibilității refacerii 
marcajelor rutiere, și în special a trecerilor de pietoni. 

Doamna consilier Măries Mihaela atrage atenția domnului primar asupra parcului de 
copii din centru, unde nu mai există nisip unde să se joace copiii.  

 
Nu sunt purtate alte discuţii, doamna  preşedinte Mărieș Mihaela  mulţumeşte tuturor 

celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ            SECRETAR 
          Mărieș Mihaela                                                    jr.Demeter Cornelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


