CONSILIUL LOCAL – MUNICIPIUL MARGHITA – JUDEȚUL BIHOR

PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 noiembrie 2019, orele 13.00, 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.
Mărieș Mihaela, 9. Nagy Gabriella, 10. Oros Ramona Alice, 11. Papai Iosif, 12. Pop Raul
Cristian, 13.Pop Viorel, 14. Szabo Peter Istvan, 15. Şandor Emil. Absentează motivat domnii
consilieri Lazăr Ioan și Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil.
Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly
Zoltan și secretarul municipiului doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă la lucrările
ședinței, doamna Ciupe Elena - șef Serviciu administrație publică locală, doamna Bereteu
Viorica Sef serviciu buget, contabilitate, salarizare, doamna Bisa Eva director adj.Direcția
tehnică, doamna Szabo Timea – consilier juridic – Compartiment juridic, Molnar Marius inspector Birou domeniu public, consilierii primarului; Botos Alexandru și Demian Zsolt,
Pușcaș Viorel administrator – Compartiment piețe și târguri.
Este prezent delegatul sătesc al localității Ghenetea – Naghi Gavril.
Auditoriu : Moka Attila, Nemes Anton și Toia Florentina.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 21 noiembrie 2019, a Dispoziţiei Primarului
nr. 531 din 21 noiembrie 2019. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în
acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 21 noiembrie 2019, 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 21 noiembrie 2019.
Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17
consilieri sunt prezenți 15 consilieri ședința fiind statutară.
Președintele de ședință conform Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului local Marghita este Pop Viorel.
Președintele de ședință Pop Viorel, supune spre aprobare următoarea,
Ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului
cu propuneri de dezlipire din cad. 403 –Calea Republicii nr. 1 Marghita, si aprobarea
trecerii imobilului, in suprafață de 1218 mp. din domeniul public in domeniul privat al
municipiului Marghita pe durata realizării obiectivului de investiții ” Construire
autogară in municipiul Marghita, județul Bihor
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
Comisia de urbanism
Comisia juridică
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 195 str. Cloșca, poziției
218 str. Nicolae Bălcescu , poziția 209 str. Ion Luca Caragiale din inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public al municipiului Marghita
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
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3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului
public şi privat al municipiului Marghita pentru anul 2020.
Inițiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare. Comisia de buget finanțe
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului
Marghita pe anul 2019
Inițiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare. Comisia de buget finanțe
5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie in favoarea comunei
Abrămuț asupra terenului cu nr. cadastral 104955 Marghita, in suprafață de 2166 mp
in vederea edificării în subteran a unei conducte de refulare a apelor uzate ce va deservi
rețeaua de canalizare a satului Petreu si aprobarea branșării acestei conducte la Stația
de epurare Marghita.
Inițiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
Comisia de urbanism
Comisia juridică
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului de asociere în vederea achiziționării in
comun a echipamentelor medicale aferente proiectului “Integrated project for
sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of
access and development in health care services in case of medical interventions for
emergency situations – FA Phase, ROHU 449 financed under the Interreg V-A
Romania – Hungary Programme” - ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în
zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de
sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” ROHU 449
Inițiator . primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia juridică
7. Prezentarea sub forma de proiect de hotărâre a organizării reţelei școlare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza unităţii administrativ
teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2019-2020
Inițiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de specialitate: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială
8. Probleme curente
Ordinea de zi astfel prezentată este supusă spre aprobare, fiind aprobată cu unanimitate
de voturi. Prin urmare cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 137 din
28 noiembrie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local
din 28 noiembrie 2019.
Președintele de ședință supune spre aprobare procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței
anterioare de consiliu, din data de 30 octombrie 2019. Procesul verbal este aprobat sub forma
întocmită cu unanimitate de voturi. Este adoptată în acest sens cu 15 voturi ”pentru” Hotărârea
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nr.138 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a
Consiliului local al municipiului Marghita.
Punctul unu. Proiectul t de hotărâre pentru aprobarea planului de amplasament si
delimitare a imobilului cu propuneri de dezlipire din cad. 403 – Calea Republicii nr. 1 Marghita,
si aprobarea trecerii imobilului, in suprafață de 1218 mp. din domeniul public in domeniul
privat al municipiului Marghita pe durata realizării obiectivului de investiții ” Construire
autogară in municipiul Marghita, județul Bihor, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan
Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Avizul favorabil este prezentat din partea Comisiei de administrare a domeniului public
si privat, a Comisiei de urbanism și a Comisiei juridice.
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.139 din 28 noiembrie 2019
pentru aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propuneri de
dezlipire din cad. 403 – Calea Republicii nr. 1 Marghita, si aprobarea trecerii imobilului, in
suprafață de 1218 mp. din domeniul public in domeniul privat al municipiului Marghita pe
durata realizării obiectivului de investiții ” Construire autogară in municipiul Marghita,
județul Bihor.
Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că această investiție este oportună, dar locația
aleasă nu este potrivită pentru o autogară.
Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 195 str.
Cloșca, poziției 218 str. Nicolae Bălcescu , poziția 209 str. Ion Luca Caragiale din inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita, inițiat de domnul primar,
Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Avizul favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea Comisiei de buget
finanțe și administrarea a domeniului public și privat.
Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.140 din 28 noiembrie 2019
privind aprobarea modificării poziției nr. 195 str. Cloșca, poziției 218 str. Nicolae Bălcescu ,
poziția 209 str. Ion Luca Caragiale din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public
al municipiului Marghita.
Punctul trei. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea taxelor utilizate pentru
administrarea domeniului public şi privat al municipiului Marghita pentru anul 2020, inițiat de
domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea Comisiei de buget
finanțe si administrarea domeniului public si privat, cu părerea personală că unele taxe, de
exemplu cel al tranzitului pentru vehicule de mare tonaj puteau fi mai mari.
Domnul primar vine cu propuneri de modificare a unor taxe pe anul 2020, față de cele
pe care le-a inițiat și anume:
Anexa 1
- I. închirierea sălii mari de ședințe a primăriei 60 lei/oră
- II. taxa înregistrare - mopede II/1 eliberare certificat 15 lei și plăcuță numere 35 lei
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-

-

-

utilaje agricole II/2 eliberare certificat 15 lei și plăcuță numere 40
lei
atelaj tracțiune animală II/3 eliberare certificat 15 lei și plăcuță
numere 40 lei
III Taxă prelungire și/sau emitere autorizație 1 an 175 lei,
5 ani 275 lei
IV Taxe pentru ACCES LIBER
IV/2/1 3,5 – 7,5 t - 15 lei/zi 110 lei/lună 600 lei/an
IV/2/2 7,5 – 16 t - 25 lei/zi 220 lei/lună 650 lei/an
IV/2/3 16 – 26 t - 35 lei/zi 330 lei/lună 700 lei/an
IV/2/4 26 – 40 t - 45 lei/zi 440 lei/lună 750 lei/an
IV/2/5 peste 40 t - 55 lei/zi 550 lei/lună 800 lei/an
V Taxe acord și aut. Publicitate
V/1 Acord publicitate 3 lei/mp/zi și 5 lei/mp/30 zile
V/2 Autorizație publicitate 25 lei/mp/an
V/2 închiriere teren pt panou publ. 20 lei/mp/lună
V/3 Reclama și anunțuri sonore și pliant 15 lei/oră
Taxe ocupare temporară a domeniului public
VI/3/a standuri, tonete, gherete 50 lei/mp/lună
VI/3/b promovare produse 50 lei/mp/an

Președintele de ședință, domnul Pop Viorel supune spre aprobarea propunerile de
modificare prezentate de domnul primar. Aceste propuneri sunt aprobate cu unanimitate de
voturi.
Nu sunt purtate alte discuții sau aduse alte modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma modificată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.141 din 28 noiembrie 2019
pentru aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului public şi privat al
municipiului Marghita pentru anul 2020.
Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2019, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan
Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Aizul favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea Comisiei de buget
finanțe si administrarea domeniului public si privat.
Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri Hotărârea nr.142 din 28 noiembrie 2019 privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2019.
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie in
favoarea comunei Abrămuț asupra terenului cu nr. cadastral 104955 Marghita, in suprafață de
2166 mp in vederea edificării în subteran a unei conducte de refulare a apelor uzate ce va
deservi rețeaua de canalizare a satului Petreu si aprobarea branșării acestei conducte la Stația
de epurare Marghita, inițiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și
dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Avizul favorabil este prezentat din partea Comisiei de administrare a domeniului public
si privat, a Comisiei de urbanism și a Comisiei juridice.
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Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri Hotărârea nr.143 din 28 noiembrie 2019 privind
constituirea unui drept de superficie in favoarea comunei Abrămuț asupra terenului cu nr.
cadastral 104955 Marghita, in suprafață de 2166 mp in vederea edificării în subteran a unei
conducte de refulare a apelor uzate ce va deservi rețeaua de canalizare a satului Petreu si
aprobarea branșării acestei conducte la Stația de epurare Marghita.
Punctul șase. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea acordului de asociere în vederea
achiziționării in comun a echipamentelor medicale aferente proiectului “Integrated project
for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of access
and development in health care services in case of medical interventions for emergency
situations – FA Phase, ROHU 449 financed under the Interreg V-A Romania – Hungary
Programme” - ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor,
îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în
situații de urgență – faza Full Aplication” - ROHU 449, inițiat de domnul primar, Pocsaly
Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Avizul favorabil este prezentat de domnul Pop Cristian din partea comisiei juridice.
Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.144 din 28 noiembrie 2019
pentru aprobarea acordului de asociere în vederea achiziționării in comun a echipamentelor
medicale aferente proiectului “Integrated project for sustainable development in the
mountain area of Bihor County, improvement of access and development in health care
services in case of medical interventions for emergency situations – FA Phase, ROHU 449
financed under the Interreg V-A Romania – Hungary Programme” - ”Proiect integrat
pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și
dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență –
faza Full Aplication” - ROHU 449.
Punctul șapte. Prezentarea sub forma de proiect de hotărâre a organizării reţelei
școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza unităţii
administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2019-2020, inițiat de domnul primar,
Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Avizare favorabil este prezentat de comisia de învățământ.
Domnul consilier Ciarnău Claudiu atrage atenția factorilor de răspundere, în speță
conducătorilor instituțiilor de învățământ, că ar fi necesar la nivel de municipiu inființarea a cât
mai multe profile de învățământ profesional deoarece urbea duce lipsa unor astfel Mde
specaliști.
Nu sunt purtate alte discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată forma de Proiectul de hotărâre a
organizării reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de
pe raza unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2019-2020
Punctul opt. Probleme curente
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Domnul consilier Arkosi Anton prezintă două cereri formulate de domnul Moka Attila
- Referitor la cererea numărul 1/4707/30.10.2019, prin care solicitată executarea
lucrărilor de iluminat public stradal, introducere apă potabilă și canalizare și
asfaltarea străzii I.L. Caragiale, din zona târgului de animale. Consiliul local i-a
comunicat atât verbal, dânsul fiind în sală, cât și în scris, că în cadrul autorității
locale sunt în derulare proiectele privind extinderea iluminatului public stradal,
extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare precum și asfaltarea străzii I.L.
Caragiale. Lucrările solicitate vor fi demarate conform procedurilor prevăzute de
prevederile legale în domeniu.
- Referitor la cererea nr. 1/4708/30.10.2019 prin care solicită acordul pentru
amplasarea unei bariere pe strada I.L. Caragiale, zona târgului de animale. Consiliul
local i-a comunicat atât verbal, dânsul fiind în sală, cât și în scris cu nu s-a avizat
favorabil această solicitare, deoarece nu pot fi impuse restricții pe un teren (drum
public) care face parte din domeniul public al unității administrativ teritoriale.
În continuare domnul Nemes Anton și doamna Toia Florentina, în calitate de
reprezentanți ai firmei SC VALENTI SRL, revin cu completări verbale și imagini la cererea nr.
1/4362 din 4 noiembrie 2019, formulată de SC VALENTI IMPEX SRL Marghita, str. Josef
Seibel, nr. 4, jud. Bihor prin care solicită concesiunea, respectiv cumpărarea unor terenuri din
zona ștrandului termal municipal Marghita.
Consiliul local nu se opune realizării unor obiective turistice de acest gen în zona
respectivă, dar numai cu respectarea legislației în vigoare, respectiv pașilor de urmat în
asemenea cazuri. În primul rând compartimentele de specialitate ale primăriei să prezinte
rapoartele de specialitate privind oportunitatea unei asemenea investiții în zonă, iar mai apoi a
întocmirii documentațiilor necesare scoaterii la licitație a terenurilor în scopuri turistice.
Nu sunt purtate alte discuţii, domnul preşedinte Pop Viorel mulţumeşte tuturor celor
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Pop Viorel

SECRETAR GENERAL UAT
jr.Demeter Cornelia
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