Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor

PROCES VERBAL

Încheiat azi 25 aprilie 2019, 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.Arkosi Anton, 2. Ciarnău Claudiu, 3.Ciora Florian,
4. Dragomir Iuliu Cristian, 5. Horváth Sándor, 6. Lazăr Ioan, 7. Mărieș Mihaela, 8. Nagy
Gabriella, 9. Oros Ramona Alice, 10. Papai Iosif, 11. Pop Raul Cristian, 12.Pop Viorel,
13. Szabo Peter Istvan, 14. Şandor Emil. Absentează motivat : 1. Almasi Ştefan Mihai,
2. Borsi Ernest, 3. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil.
Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly
Zoltan, secretarul municipiului doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena - șef Serviciu
administrație publică locală, doamna Bereteu Viorica, șef Serviciu, Buget-contabilitate,
doamna Ciarnau Mihaela, Șef serviciu Taxe și impozite. De asemenea participă doamna
Szabo Timea – jurista Consiliului local Marghita este prezent și consilierul primarului domnul
Botos Alexandru.
Invitați: domnul Durnea Cosmin – directorul Serviciului Public de Alimentare cu
Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita Marghita și Csoke Robet, economist în cadrul acestui
serviciu.
Auditoriu: Boda Gergo și Simon Adrian.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 18 aprilie 2019, a Dispoziţiei Primarului
nr. 212 din 18.04.2019. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest
sens. Consilierii au fost convocaţi prin înmânarea invitațiilor în data de 18 aprilie 2019. 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 18 aprilie 2019.
Doamna secretar Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din
totalul de 17 consilieri sunt prezenți 14 consilieri, ședința fiind statutară.
Președintele de ședință este doamna consilier Oros Ramona Alice.
Președintele de ședință supune spre aprobare următoarea
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind propunerea de indexare cu rata inflatiei, respectiv
rotunjirea la leu a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si
alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2020.
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului
Marghita pe anul 2019.
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare . Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si
privat
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3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului
Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita pe anul 2019
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si
privat
4. Raport al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare privind
îndeplinirea măsurilor lăsate de Camera de Conturi Bihor prin Decizia nr. 4 din
9.01.2019 pentru inlăturarea deficiențelor constatate si consemnate în raportul de
control nr. 2947 din 17.12.2017 .
Prezinta . domnul Durnea Cosmin director SPAACS Marghita
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru inchiriere utilaje in vederea
activitatii de salubrizare general, tarife ce vor fi cuprinse intr-un act aditional la
contractual de prestări servicii de salubrizare generala
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si
privat
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile pe sezonul estival
2019 de către SC Parc Balneomar SA
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si
privat
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica a cotei parti din terenul
situat in Marghita,str.Arany Janos nr.101, aflat in domeniul public al Municipiului
Marghita pentru activitati din domeniul taierii si rindeluirii lemnului
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia buget finante si administrarea domeniului public si privat
si Comisia juridica
8. Proiect de hotarare privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia
produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia socială , invatamant, tineret, Comisia de buget finante
9. Probleme curente
Ordinea de zi este aprobată, cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu
14
voturi ”pentru„ din totalul de 14 prezenți, Hotărârea nr. 48 din 25 aprilie 2019 privind
aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 25 aprilie 2019 și a proceselor verbale
încheiate cu ocazia ședințelor anterioare, ordinară din 29 martie 2019, de îndată din 9
aprilie 2019, extraordinare din 15 aprilie 2019.
Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind propunerea de indexare cu rata inflatiei,
respectiv rotunjirea la leu a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale
si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2020 a fost inițiat de domnul
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primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute
în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe si administrarea
domeniului public si privat .
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către
președintele de ședință, doamna Oros Ramona Alice, sub forma prezentată.
Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 49 din
25 aprilie 2019 privind propunerea de indexare cu rata inflatiei, respectiv rotunjirea la leu
a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate
acestora, precum si amenzi, pentru anul 2020.
Punctul doi. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
a municipiului Marghita pe anul 2019 a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe si administrarea
domeniului public si privat. În cadrul comisiei de specialitate au fost aduse modificari la unele
capitole bugetare, modificări aprobate de membrii comisiei.
Aceste modificări sunt prezentate de doamna Bereteu Viorica: au fost diminuate
sumele alocate Casei de Cultură Marghita cu 143.000 lei, din acești bani fiind alocate câte
1.000 lei pentru naveta cadrelor didactice la fiecare unitate de învățământ, respectiv tot 1.000
lei pentru bursele elevilor. Au fost alocate sume în plus cu 20.000 lei asociațiilor sportive și
asociațiilor culturale sau mărit sumele de la 10.000 lei la 30.000 lei , respectiv pentru culte
religioase de la 40.000 lei la 75.000 lei (diferența de 35.000 fiind 20.000 lei biserici și 15.000
lei la capela Ghenetea). De asemenea au fost alocați bani pentru investiții pentru realizarea
unei hale pentru deșeuri voluminoase colectate de la populație. Au fost diminuați banii de le
investițiile alocate Grădiniței unu, de la 100.000 lei la 70.000 lei, diferența fiind acordată
Grădiniției din str.Jean Kalvin pentru amenajarea curții.
Dommnul consilier Ciarnau Claudiu este mulțumit că s-au alocat sume pentru bursele
elevilor și consideră oportună și realizarea acelei hale de colectare a deșeurilor voluminoase.
Doamna Nagy Gabriella este și ea mulțumită că s-au alocat bani pentru burse, ele fiind
acordate ca burse de performanță, pentru elevii care au obținut rezultate la concursurile
naționale, organizate în calendarul CAEN. De asemenea doamna consilier se arată
nemulțumită de faptul că, nu au fost alocate fonduri pentru asigurarea pazei instituțiilor de
învățământ. Solicită ca la o rectificare ulterioară să se țină cont de acest lucru.
Domnul consilier Dragomir Cristian este de părere că, de la capitolele cheltuieli
materiale, se pot retrage la viitoare rectificări sume de bani pentru a aloca bani mai mulți la
navete și burse.
Sosește în sală domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel.
Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel este mulumit că s-au alocat sumele pentru
naveta cadrelor didactice, iar dacă vor exista și lichiditățile necesare se vor face și plata lor.
Proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către președintele de ședință, doamna
Oros Ramona Alice, sub forma modificată prezentată de comisia de specialitate și doamna
Bereteu Viorica.
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Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 50 din
25 aprilie 2019 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului
Marghita pe anul 2019.
Punctul trei. Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita pe anul 2019,
a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Proiectul și materialele anexate au
fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe si administrarea
domeniului public si privat .
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către
președintele de ședință, doamna Oros Ramona Alice, sub forma prezentată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 51 din
25 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public
de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita pe anul 2019.
Punctul patru. Raportul al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și
Salubrizare privind îndeplinirea măsurilor lăsate de Camera de Conturi Bihor prin Decizia nr.
4 din 9.01.2019 pentru inlăturarea deficiențelor constatate si consemnate în raportul de control
nr. 2947 din 17.12.2017, a fost prezentat de domnul Durnea Cosmin director SPAACS
Marghita . Materialul a fost studiat și dezbătul în cadrul comisiilor de specialitate.
Consiliul local Marghita a luat la cunoștință raportul prezentat.
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru inchiriere utilaje
in vederea activitatii de salubrizare general, tarife ce vor fi cuprinse intr-un act aditional la
contractual de prestări servicii de salubrizare generala, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau. Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute în cadrul
comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe si administrarea
domeniului public si privat .
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către
președintele de ședință, doamna Oros Ramona Alice, sub forma prezentată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 52 din
25 aprilie 2019 privind aprobarea tarifelor pentru inchiriere utilaje in vederea activitatii de
salubrizare general, tarife ce vor fi cuprinse intr-un act aditional la contractual de prestări
servicii de salubrizare general.
Punctul șase. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile
pe sezonul estival 2019 de către SC Parc Balneomar SA a fost inițiat de domnul primar
Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute în cadrul
comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe si administrarea
domeniului public si privat .
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către
președintele de ședință, doamna Oros Ramona Alice, sub forma prezentată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 53 din
25 aprilie 2019 privind aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2019 de
către SC Parc Balneomar SA.
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Punctul șapte. Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publică a
cotei părți din terenul situat in Marghita,str.Arany Janos nr.101, aflat in domeniul public al
Municipiului Marghita pentru activitati din domeniul taierii și rindeluirii lemnului, a fost
inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul și materialele anexate au fost
studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe si administrarea
domeniului public si privat și Comisia juridică.
Domnul consilier Ciarnau Claudiu propune ca în contract, să se includă clauza de
realizare a obiectivului economic în termen de doi ani.
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către
președintele de ședință, doamna Oros Ramona Alice, sub forma prezentată și comletată cu
propunerea domnului Ciarnău Claudiu.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 54 din
25 aprilie 2019 privind concesionarea prin licitatie publică a cotei părți din terenul situat in
Marghita,str.Arany Janos nr.101, aflat in domeniul public al Municipiului Marghita
pentru activitati din domeniul taierii și rindeluirii lemnului.
Punctul opt. Proiectul de hotarare privind aprobarea neasumării responsabilităţii
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru
achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, a fost inițiat de
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul și materialele anexate au fost studiate și
dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe si administrarea
domeniului public si privat și Comisia socială , invatamant, tineret.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către
președintele de ședință, doamna Oros Ramona Alice, sub forma prezentată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 55 din
25 aprilie 2019 privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative, aferente Programului pentru şcoli al României .
Puctul nouă. Probleme curente.
Sunt prezentate în continuare cererile discutate în cadrul comisiilor de specialiate și
soluțiile date acestor cereri.
În cadrul comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat:
- O cerere depusă de către domnul Benedek Tamas, din partea ”Asociației husarilor”
din localitatea Diosig, prin care se arată că un cetățean din localitatea Marghita, sat
Cheț, numitul Szabo Gyula a decedat în Cehia, în primul razboi mondial. Se
solicită suma de 1000 lei pentru a ridica o placă memorială la locul înmormântării.
Comisia arată că este un lucru frumos, dar finanțarea se poate asigura numai printrun proiect depu în acest sens.
- Cererea domnului Santa Vasile prin care solicită acordul pentru a pășuna oile pe
terenul de lângă ștradul municipal. Comisia nu este de acord, deoarece terenul
urmează a fi folosit pentru proiectul viitorului bazin didactic.
- Cererea doamnei Feher Aurora pentru – cumpararea a 596 mp. teren, din care pe
272 mp. sub casă pe care o deține și restul fără construcții urmează a fi discutată
într-o ședință viitoare, după clarificarea situației juridice a terenului.
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Cererea organizatorilor turului ciclist al României, tur care trece prin municipiul
Marghita, prin care se solicită 10.000 lei sprijin financiar. Comisia propune să se
depună cerere pe proiect sportiv și comisia urmează a lua o hotărâre în acest sens.
Nu sunt purtate alte discuţii, președintele de ședință mulţumeşte tuturor celor prezenţi
pentru participarea la lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Oros Ramona Alice

SECRETAR
jr.Demeter Cornelia
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