Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor

PROCES VERBAL

Încheiat azi 16 noiembrie 2018, cu ocazia şedinţei de îndată 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. Oros Ramona Alice, 10. Pop Raul Cristian, 11.Pop Viorel, 12.SasAdăscăliţii Marcel-Emil, 13. Şandor Emil. Absentează motivat consilierii: Horváth Sándor,
Nagy Gabriella, Papai Iosif și Szabo Peter Istvan.
Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly
Zoltan, înlocuitorul secretarului municipiului doamna Ciupe Elena - șef Serviciu administrație
publică locală. De asemenea participă doamna Szabo Timea – jurista Consiliului local
Marghita.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 14 noiembrie 2018, a Dispoziţiei
Primarului nr. 424 din 14 noiembrie 2018. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi
obiective în acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 14 noiembrie 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 14 noiembrie
2018.
Doamna Ciupe Elena face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17
consilieri sunt prezenți 13 consilieri.
Președintele de ședință este domnul consilier Lazăr Ioan.
Președintele de ședință supune spre aprobare
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat „Sprijin pentru
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de vest a județului
Bihor, în perioada 2014-2020”,
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
Ordinea de zi este aprobată, cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu
13
voturi ”pentru„ din totalul de 13 prezenți, Hotărârea nr. 127 din 16 noiembrie 2018 privind
aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată din 16 noiembrie 2018.
Punctul 1. Proiectul de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat
„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de vest a
județului Bihor, în perioada 2014-2020”, a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost
studiate de consilieri.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din
partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat.
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Domnul consilier Șandor Emil se arată nemulțumit de modul în care sunt tratate astfel
de hotărâri importante. Prin convocarea consiliului de îndată, nu este timp pentru a studia
amănunțit materialele și a obține informațiile necesare pentru a vota asemenea hotărâri. Nu
dorește ca pe viitor să se inițieze un proiect de hotărâre, pentru delegarea gestiunii. De
asemenea nu crede că municipiul Marghita are de câștigat prin asocierea asta, dar totuși
rămâne o chestiune deschisă, poate în viitor se vor veda și avantajele.
De aceeași părere este și domnul consilier Ciora Florian, care arată că nu este corect să
fie puși în ”fața faptului împlinit”. Dacă se cere alocarea de fonduri, cei care solicită acest
lucru să vină în fața consiliului local și să informeze despre soarta banilor alocați. Să vedem
ce finanțăm prin ADI, ce folos are municipalitatea, să nu alocăm bani, numai de dragul
alocării fondurilor și municipiul să nu beneficieze de foloase. Era bine dacă acest ADI ar fi
avut sediul în municipiul Marghita, municipiul are rețea de apă nouă pusă la punct și abonați
pe măsură.
Domnul primar arată că este bine ca municipiul să facă parte din ADI deoarece trebuie
să introducem apa potabilă și în satele aparținătoare Cheț și Ghenetea.
Nu sunt purtate alte discuții, se trece la votarea proiectului de hotărâre sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 13 consilieri, dint totalul de 13 prezenți este adoptată Hotărârea
nr. 128 din 16 noiembrie 2018 privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat „Sprijin
pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de vest a județului
Bihor, în perioada 2014-2020”.
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
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Prezentul dosar de şedinţă conţine un număr de
_______(____________________________________) file
şnuruite şi sigilate.
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