Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor

PROCES VERBAL

Încheiat azi 30 octombrie 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.Lazăr Ioan,
8. Mărieș Mihaela, 9. Nagy Gabriella, 10. Papai Iosif, 11.Pop Viorel, 12. Szabo Peter Istvan,
13.Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil 14. Şandor Emil. Sunt absenți motivat consilierii : 1.
Horváth Sándor, 2. Oros Ramona Alice, 3. Pop Raul Cristian.
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, doamna Bisa Eva- director executiv adjunct
Direcția tehnică, Groze Liviu - șef Birou domeniu public, Banyai Mark-inspector resurse
umane, consilierul primarului domnul Botos Alexandru și doamna Szabo Timea – jurista
Consiliului local Marghita.
Este prezent delegatul sătesc al localității Ghenetea – Naghi Gavril.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 24 octombrie 2018, a Dispoziţiei
Primarului nr. 403 din 24 octombrie 2018. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi
obiective în acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 24 octombrie 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 24 octombrie
2018.
Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17
consilieri sunt prezenți 14 consilieri ședința fiind statutară.
Președintele de ședință conform Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliululu local Marghita este ales domnul consilier Lazăr Ioan. Este astfel adoptată cu 14
voturi ”pentru” Hotărârea nr. 115 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada
octombrie-decembrie 2018.
Președintele de ședință supune spre aprobare procesul verbal încheiat cu ocazia
ședinței ordinare din 30 octombie 2018. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi
sub forma întocmită.
Președintele de ședință domnul Lazăr Ioan supune spre aprobare 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
2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea
locuintelor sociale vacantate
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia sociala
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3. Proiect de hotarare pentru cuprinderea in domeniul public a suprafetei de 2553
mp. inscris pe nr. cadastral 104639 Marghita
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 47 din
30.03.2017, referitoare la aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor şi pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T. Marghita
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia juridica
5. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Municipal
Dr. Pop Mircea Marghita, aprobat prin HCL nr. 15/30.01.2018 privind aprobarea
organigramei si a statului de functii la Spitalul Muncipal Dr. Pop Mircea
Marghita pentru anul 2018
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia juridica
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de concesiune a unor
persoane fizice asupra terenurilor înscrise in CF nr. 104076 Marghita, situat in
Marghita str. Progresului nr. 70
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
7. Proiect de hotarâre privind cuprinderea unor terenuri în domeniul public
al municipiului Marghita precum şi constituirea unor numere cadastrale.
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
8. Proiect de hotarâre privind modificarea HCL 138 din 28.09.2017 privind aprobarea
participării Municipiului Marghita, în cadrul proiectului “Sustainable cross-border
cooperation for citizens between Marghita and Berettyoujfalu municipalities”
(Cooperare transfrontalieră sustenabilă pentru cetățeni între municipiile Marghita
și Berettyoujfalu) acronym CCC_MB și a contribuției proprii necesare
implementării acestuia.
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invetitii ”
Reabilitare Monumentul Eroilor”
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de cultura
Comisia de urbanism
Comisia de buget finante
10. Proiect de hotarâre aprobarea necesitatii si oportunitatii obiectivului de investitie
“Realizarea sistemului de productie si distributie a energiei termice pe baza de
energie geotermala”
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia de agricultura,mediu si turism
11 Probleme diverse
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Ordinea de zi este aprobată, cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu 14 voturi
”pentru„ din totalul de 14 prezenți, Hotărârea nr. 116 din 30 octombrie 2018 privind
aprobarea ordinii de zi a ședinței de ordinare din 30 octombrie 2018 și a procesului verbal
încheiat cu ocazia ședinței anterioare din 27 septembrie 2018.
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 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți este adoptată Hotărârea nr.117 din 27
septembrie 2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului
Marghita pe anul 2018.
Punctul doi. Proiectul de hotarare pentru aprobarea Listei de prioritate pentru
acordarea locuintelor sociale vacantate, a fost inițiat de domnul primar. 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 sociale.
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre fiind
supus spre aprobare sub forma inițială.
Cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți este adoptată Hotărârea nr.118 din 30
octombrie 2018 pentru aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuintelor sociale
vacantate.
Punctul trei. Proiectul de hotarare pentru cuprinderea în domeniul public a suprafetei
de 2553 mp. înscris pe nr. cadastral 104639 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 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți este adoptată Hotărârea nr.119 din 30
octombrie 2018 pentru cuprinderea in domeniul public a suprafetei de 2553 mp. înscris pe
nr. cadastral 104639 Marghita .
Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării
HCL nr. 47 din 30.03.2017, referitoare la aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor şi pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T. 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 din partea Comisiei juridice.
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Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre fiind
supus spre aprobare sub forma inițială.
Cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți este adoptată Hotărârea nr.120 din 30
octombrie 2018 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 47 din 30.03.2017,
referitoare la aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor şi pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T. Marghita.
Punctul cinci. Proiectul de hotarare privind modificarea statului de funcţii la Spitalul
Municipal Dr. Pop Mircea Marghita, aprobat prin HCL nr. 15/30.01.2018 privind aprobarea
organigramei si a statului de functii la Spitalul Muncipal Dr. Pop Mircea Marghita pentru
anul 2018, 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 din partea Comisiei juridice.
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre fiind
supus spre aprobare sub forma inițială.
Cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți este adoptată Hotărârea nr.121 din 30
octombrie 2018 privind modificarea statului de funcţii la Spitalul Municipal Dr. Pop
Mircea Marghita, aprobat prin HCL nr. 15/30.01.2018 privind aprobarea organigramei si
a statului de functii la Spitalul Muncipal Dr. Pop Mircea Marghita pentru anul 2018.
Punctul șase. Proiectul de hotarare privind aprobarea radierii dreptului de concesiune
a unor persoane fizice asupra terenurilor înscrise in CF nr. 104076 Marghita, situat in
Marghita str. Progresului nr. 70, 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 alte modificări și completări, proiectul de hotărâre
fiind supus spre aprobare sub forma inițiată.
Cu 17 voturi ”pentru” din totalul de 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr.122 din 30
octombrie 2018 privind aprobarea radierii dreptului de concesiune a unor persoane fizice
asupra terenurilor înscrise in CF nr. 104076 Marghita, situat in Marghita str. Progresului
nr. 70.
Punctul șapte. Proiectul de hotărâre privind cuprinderea unor terenuri în domeniul
public al municipiului Marghita precum şi constituirea unor numere cadastrale , 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 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți este adoptată Hotărârea nr.123 din 30
octombrie 2018 privind cuprinderea unor terenuri în domeniul public al municipiului
Marghita precum şi constituirea unor numere cadastrale.
Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 138 din 28.09.2017
privind aprobarea participării Municipiului Marghita, în cadrul proiectului “Sustainable crossborder cooperation for citizens between Marghita and Berettyoujfalu municipalities”,
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(Cooperare transfrontalieră sustenabilă pentru cetățeni între municipiile Marghita și
Berettyoujfalu) acronym CCC_MB și a contribuției proprii necesare implementării acestuia, 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 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți este adoptată Hotărârea nr.124 din
30 octombrie 2018 privind modificarea HCL 138 din 28.09.2017 privind aprobarea
participării Municipiului Marghita, în cadrul proiectului “Sustainable cross-border
cooperation for citizens between Marghita and Berettyoujfalu municipalities” , (Cooperare
transfrontalieră sustenabilă pentru cetățeni între municipiile Marghita și Berettyoujfalu)
acronym CCC_MB și a contribuției proprii necesare implementării acestuia.
Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invetitii ”
Reabilitare Monumentul Eroilor”, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialele
au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Rapoartele de avizare favorabile sunt prezentate de: domnul consilier Arkosi Anton
din partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat, domnul Sas
Adăscăliții Marcel din partea Comisiei de urbanism și Nagy Gabriella din partea comisiei de
cultură.
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre fiind
supus spre aprobare sub forma inițială.
Cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți este adoptată Hotărârea nr.125 din
30 octombrie 2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invetitii ” Reabilitare Monumentul
Eroilor”.
Punctul zece. Proiectul de hotarâre pentru aprobarea necesitatii si oportunitatii
obiectivului de investitie “Realizarea sistemului de productie si distributie a energiei termice
pe baza de energie geotermala” , 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 Almasi Stefan din partea
Comisia de agricultură, mediu și turism.
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări, proiectul de hotărâre fiind
supus spre aprobare sub forma inițială.
Cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți este adoptată Hotărârea nr.126 din
30 octombrie 2018 pentru aprobarea necesitatii si oportunitatii obiectivului de investitie
“Realizarea sistemului de productie si distributie a energiei termice pe baza de energie
geotermala” .
Sosesc în sală domnii consilieri Horvath Sandor și Pop Raul Cristian.
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.
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-

Cererea
POTRA CARMEN MARIANA prin care solicitată aprobarea
împrejmuirii unei porțiuni de teren aferent blocului în care se află apartamentul
dânsei de la parterul blocului Independenței, nr.15. Luarea unei decizii în acest
sens a fost amânată pe următoare şedinţă de consiliu din lipsă de informaţii
suficiente cu privire la lucrările propuse. În acest sens a fost rugată să prezinte mai
multe detalii (poze și schiță) privind propunerea de amenajare a spațiului în cauză.
- Cererea SC AGRILINC SRL prin care solicită cumpararea a două parcele de teren
pe care le concesionează – comisia și consiliul a amânat luarea unei decizii pâna la
clarificarea situației celor două terenuri.
De asemenea domnul consilier Arkosi Anton informează consiliul local asupra unor
solicitări bugetare formulate de :
- Spitalul municipal Marghita, pentru acoperișul la Ambulatorului de specialiate și
pentru un rezervor de apă și o stație de tratare apă uzată. Sume ce însumează în jur
de 1.250.000 lei.
- Grădinița de copii nr.1 Marghita solicită alocații bugetare pentru naveta cadrelor și
pentru reparații la sistemul de încălzire.
Aceste solicitări urmează să fie discutate la o nouă rectificarede buget și încluse în buget în
limita posibilitpților financiare.
Domnul consilier Pop Viorel atrage atenția conducerii orașului asupra situației
parcului din Piața Independenței, care la fiecare sfârșit de săptămănă este vandalizat și inindat
de mizerii.
Domnul viceprimar Lazăr Ioan arată că s-au luat măsuri cu ajutorul Poliției locale.
Domnul primar Pocsaly Zoltan informează consiliul local asupra studierii posibilității
introducerii unei taxe locale, pentru a colecta fonduri pentru organizarea de manifesări
culturale cu ocazia evenimentelor din oraș.
Nu sunt purtate alte discuţii, domnul preşedinte Lazăr Ioan mulţumeşte tuturor celor
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Lazăr Ioan

SECRETAR
jr.Demeter Cornelia

