Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor

PROCES VERBAL
Încheiat azi 18 iulie 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. Pop Raul
Cristian, 13. Papai Iosif, 14.Pop Viorel, 15. Szabo Peter Istvan. Absentează domnii consilieri:
Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil și Şandor Emil .
Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan și
secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena - Șef serviciu
Administrație locală, doamna Bereteu Viorica, șef Serviciu Buget – contabilitate, consilierii
primarului domnul Botos Alexandru și Demian Zsolt.
Este prezent de asemenea delegatul sătesc din localitatea Ghenetea, Naghi Gavril
Marin
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 12 iulie 2018, a Dispoziţiei Primarului nr.
262 din 12 iulie 2018. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest
sens. Consilierii au fost convocaţi în data 12 iulie 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 12 iulie 2018.
Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de
17 consilieri sunt prezenți 15 consilieri.
Conform Regulamentului Consiliului local Marghita, preşedintele de şedinţă este ales
doamna consilier Horvath Sandor, fiind adoptată cu 13 voturi ”pentru”, Hotărârea nr.85 din
18 iulie 2018 privind alegerea președintelui de ședință pe lunile iulie-septembrie 2018.
Președintele de ședință supune spre aprobare conținutul procesului verbal încheiat cu
ocazia ședinței anterioare. Cu unanimitate de voturi este aprobat procesul verbale al ședinței
ordinare din 28 iunie 2018.
La propunerea domnului primar se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct și
anume ”Proiect dehotărâre privind aprobarea constituire număr cadastral la imobilul cuprins
în domeniul public al orașului reprezentând policlinică, Marghita, str.Eroilor, nr.12-14.”
Suplimentarea este adprobată cu unanimitate de voturi.
În continuarea președintele de ședință proupune spre aprobare următoarea:
Ordine de zi:
1. Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului
Marghita
Initiator: primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de buget finante
2. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului nr. 114 din
27.07.2017 privind aprobarea declansării procedurii de expropriere a unui imobil ,
reprezentand teren care se află in planul de dezvoltare al edificiilor sociale a
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municipiului Marghita , în suprafata de 3528 mp. , inscris in CF 100040 -Marghita. nr.
cad . 100040
Initiator: primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si
privat , Comisia juridica
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea concesionarii a suprafetei de 42,61mp. cota
parte din cladirea proprietate privata a municipiului Marghita inscrisa pe nr. top. 64/2
– fosta cladire a Unitatii militare , str. Eroilor nr. 9 către Asociatia Clubul
Pensionarilor Senioria Marghita.
Initiator: primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si
privat
4. Proiect de hotarare privind însusirea analizei stadiului de inscriere a datelor in
registrul agricol pe semestrul I al anului 2018 si aprobarea programului de masuri
pentru eficientiarea înscrierii datelor in registrul agricol
Initiator: primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de agricultura
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Zilelor Municipiului Marghita si a contractului
de parteneriat între municipiul Marghita și SC Top Press SRL Oradea pentru
organizarea festivitatilor pe anul 2018
Initiator: primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de buget finante, Comisia sociala, tineret-cultura
6. Proiect de hotarare privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2018
Initiator: primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia sociala
7. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 698 mp
compusa din cota de 262/4447 mp din terenul cu nr.topo.2248/1-c inscris in CF 6216
respectiv cota de 436/14656 mp din nr. topo 2257 inscris in CF 6216 Marghita
str.I.L.Caragiale nr.35, , teren proprietate privata a municipiului Marghita, catre SC
Ravanar –Trans SR str. I.L.Caragiale nr. 35 pentru extindere spatii de depozitare
materiale de constructii
Initiator: primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si
privat , Comisia juridica
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituire număr cadastral la imobilul cuprins în
domeniul public al orașului reprezentând policlinică, Marghita, str.Eroilor, nr.12-14.
Initiator: primar Pocsaly Zoltan

Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor

9. Probleme curente
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din totalul de 15 prezenți este adoptată Hotărârea
nr.86 din 18 iulie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 28 iunie
2018.
Punctul unu. Proiectul de hotarare pentru rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli a municipiului Marghita, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost
studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat din partea Comisia de buget finanțe și
administrare a domeniului public si privat.
Doamna Bereteu Viorica, șef serviciu Buget – contabilitate explică punctual
modificările făcute la capitolele bugetare, unde au fost diminuate sau suplimentate sumele
inițiale, respectiv ce investiții au fost incluse ulterior în acest buget.
Nu sunt aduse mofdificări sau purtate alte discuții proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din totalul de 15 prezenți este adoptată Hotărârea
nr.87 din 18 iulie 2018 pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului
Marghita pe anul 2018.
Punctul doi . Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Hotarârii
Consiliului nr. 114 din 27.07.2017 privind aprobarea declansării procedurii de expropriere 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, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în
cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat din partea Comisiei de administrare a
domeniului public si privat și a Comisiei juridice.
Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din totalul de 15 prezenți este adoptată Hotărârea
nr.88 din 18 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului nr. 114 din
27.07.2017 privind aprobarea declansării procedurii de expropriere 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.
Punctul trei. Proiectul de hotarare pentru aprobarea concesionarii a suprafetei de
42,61mp. cota parte din cladirea proprietate privata a municipiului Marghita înscrisă pe nr.
top. 64/2 – fosta cladire a Unitatii militare , str. Eroilor nr. 9 către Asociatia Clubul
Pensionarilor Senioria Marghita, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost
studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat din partea Comisiei de administrare a
domeniului public si privat.
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Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din totalul de 15 prezenți este adoptată Hotărârea
nr.89 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea concesionarii a suprafetei de 42,61mp. cota
parte din cladirea proprietate privata a municipiului Marghita înscrisă pe nr. top. 64/2 –
fosta cladire a Unitatii militare , str. Eroilor nr. 9 către Asociatia Clubul Pensionarilor
Senioria Marghita.
Punctul patru. Proiectul de hotarare privind însușirea analizei stadiului de înscriere a
datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2018 și aprobarea programului de măsuri
pentru eficientizarea înscrierii datelor in registrul agricol, inițiat de domnul primar Piocsaly
Zoltan Ladislau a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat din partea Comisiei de agricultură.
Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din totalul de 15 prezenți este adoptată Hotărârea
nr.90 din 18 iulie 2018 privind însusirea analizei stadiului de inscriere a datelor in
registrul agricol pe semestrul I al anului 2018 si aprobarea programului de masuri pentru
eficientizarea înscrierii datelor in registrul agricol.
Punctul cinci. Proiectul de hotarare privind aprobarea Zilelor Municipiului Marghita
si a contractului de parteneriat între municipiul Marghita și SC Top Press SRL Oradea pentru
organizarea festivitatilor pe anul 2018, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau, a
fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat din partea Comisiei de buget finanțe și
administrare a domeniului public si privat și Comisia de cultură.
Domnul consilier Arkosi Anton, arată că nu a fost rectificat bugetul pentru a se plăti
cele două mari formații, deoarece acești bani sunt alocați din fondul consiliului județean.
Domnul consilier Almasi Stefan în numele grupului UDMR propune modificarea
contractului de parteneriat cu cinci amendamente și anume la pct. 2.2 – modificarea ”de a
monta... pe cheltuiala societății, în vederea administrării în arealul delimitat din zona centrală
a orașului...
art.2.3.alin.1 sub forma – închiderea circulației auto în zona delimitată de garduri în perioada
20 septembrie, ora 9.00 - 24 septembrie, ora 12.00, condiționat de obținerea avizului pentru
închiderea temporară a circulației rutiere, eliberat de Biroul rutier Marghita.
De asemenea propune introducerea punctelor 3.11, 3.12, 3.13 sub forma prezentată în anexă.
Aceste modificări sunt supuse la vot fiind aprobate cu unanimitate de voturi.
Doamna Demeter Cornelia arată că forma finală a contractului la punctul 4.1, se
modifică în sensul că formația din România v-a avea asigurat și transportul și cazarea, acest
lucru fiind solicitat expres de către aceștia.
Domnii consilieri solicită contactarea de către autoritatea locală executivă, a domnului
Dacin și prezentarea solicitării ca agenții economici din municipiul Marghita să fie avantajați
la eliberarea locurilor de vânzare.
Nu sunt alte purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
modificată prin amendamentele aprobate.
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Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din totalul de 15 prezenți este adoptată Hotărârea
nr.91 din 18 iulie 2018 privind aprobarea Zilelor Municipiului Marghita și a contractului
de parteneriat între municipiul Marghita și SC Top Press SRL Oradea pentru organizarea
festivitătilor pe anul 2018 .
Punctul șase. Proiectul de hotarare privind activitatea asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2018 , inițiat de domnul primar
Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat din partea Comisiei sociale.
Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din totalul de 15 prezenți este adoptată Hotărârea
nr.92 din 18 iule 2018 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav pentru perioada ianuarie-iunie 2018.

Punctul șapte. Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a
suprafetei de 698 mp compusa din cota de 262/4447 mp din terenul cu nr.topo.2248/1-c
inscris in CF 6216 respectiv cota de 436/14656 mp din nr. topo 2257 inscris in CF 6216
Marghita str.I.L.Caragiale nr.35, , teren proprietate privata a municipiului Marghita, catre SC
Ravanar –Trans SR str. I.L.Caragiale nr. 35 pentru extindere spatii de depozitare materiale
de constructii , inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în
cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat din partea Comisiei de urbanism și
Comisia juridică.
Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din totalul de 15 prezenți este adoptată Hotărârea
nr.93 din 18 iulie 2018 privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 698 mp
compusa din cota de 262/4447 mp din terenul cu nr.topo.2248/1-c inscris in CF 6216
respectiv cota de 436/14656 mp din nr. topo 2257 inscris in CF 6216 Marghita
str.I.L.Caragiale nr.35, , teren proprietate privata a municipiului Marghita, catre SC
Ravanar –Trans SR str. I.L.Caragiale nr. 35 pentru extindere spatii de depozitare
materiale de constructii.
Punctul opt. Proiectul de hotarare privind aprobarea constituire număr cadastral la
imobilul cuprins în domeniul public al orașului reprezentând policlinică, Marghita, str.Eroilor,
nr.12-14, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat de către consilieri
pe parcursul ședinței
Raportul de avizare favorabil este prezentat din partea Comisiei de buget finanțe și
administrare a domeniului public si privat.
Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată.
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Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din totalul de 15 prezenți este adoptată Hotărârea
nr.94 din 18 iulie 2018 privind aprobarea constituire număr cadastral la imobilul cuprins
în domeniul public al orașului reprezentând policlinică, Marghita, str.Eroilor, nr.12-14.
Punctul nouă. Probleme curente.
Domnul consilier Arkosi Anton prezintă cererea discutată în cadrul Comisiei de buget
finanțe și administrare a domeniului public si privat.
Asociația județeană de box, revine la cererea prin care au solicitat cu titlu gratuit
închirierea unui mobil situat în Marghita de această dată fiind solicitat holul de acces în sala
de sport din vecinătatea CN O Goga. Comisia este de acord, dar numai cu plata tarifului
aplicat pentru astfel de activități.
Domnul consilier Ciora Florian întreabă de domnul primar când se vor rezolva
problemele câinilor comunitari și asfaltarea străzii Nicolae Bălcescu.
Domnul primar arată că, hotărârea în ceea ce privește câinii comunitari este în linie
dreaptă, urmând ca la viitoarea ședință să se tracă la aprobarea regulamentului. De asemenea a
avut loc licitația pentru strada N.Bălcescu, câștigător fiind declarat o firmă din Oradea
DUMEXIM, termenul de contestație încă nu a exprirat, dar dacă nu vor fi contestații
săptămâna viitoare pot demara lucrările.
Nu sunt purtate alte discuţii, doamna preşedinte Marieș Mihaela mulţumeşte tuturor
celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Mărieș Mihaela

SECRETAR
jr.Demeter Cornelia
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Prezentul dosar de şedinţă conţine un număr de
_______(____________________________________) file
şnuruite şi sigilate.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Mărieș Mihaela

SECRETAR
jr.Demeter Cornelia

