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P R O C E S   V E R B A L 
 
 
 Încheiat azi 26 septembrie 2019, orele 13.00,  cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului 
local al municipiului Marghita, care are loc în sala de conferințe a Primăriei municipiului 
Marghita. 
 Sunt prezenți domnii consilieri : 1.Almasi Ștefan-Mihai, 2.Arkosi Anton, 3. Borsi 
Ernest, 4. Ciarnău Claudiu, 5.Ciora Florian, 6.Lazăr Ioan, 7. Mărieș Mihaela, 8. Oros Ramona 
Alice, 9. Papai Iosif, 10. Pop Raul Cristian, 11.Pop Viorel,  12. Szabo Peter Istvan, 13. Şandor 
Emil. Absentează motivat consilierii: 1. Dragomir Iuliu Cristian, 2. Horváth Sándor, 3. Nagy 
Gabriella, 4.Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil. 
 Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly 
Zoltan și secretarului municipiului doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă la 
lucrările ședinței, doamna Ciupe Elena - șef Serviciu administrație publică locală și doamna 
Bereteu Viorica – șef Serviciu buget contabilitate, doamna Szabo Timea- jurista Consiliului 
local, doamna Ciarnău Mihaela Șef Serviciu taxe și impozite, domnul Groze Liviu, Șef Birou 
domeniul public, domnul Molnar Marius inspector în cadrul aceluiași birou,  domnul 
Ardelean Sorin șef Poliția locală Marghita și Demeter Ramona inspector Poliția locală. 
 Auditoriu – Gal Florian și Pop Călin Ioan. 
 Participă  de asemenea delegatul sătesc din Ghenetea domnul Naghi Marin Gabriel. 
 Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișarea pe panoul de afișaj de la intrarea în 
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 20 septembrie 2019, a Dispoziției 
Primarului nr. 421 din 20 septembrie 2019. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi 
obiective în acest sens. Consilierii au fost convocați în data 20 septembrie 2019, prin 
înmânarea invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și 
ordinea de zi. De asemenea, invitațiile, dispoziția de convocare și materialele de ședință 
cuprinse în ordinea de zi, au fost postate pe mail-ul fiecărui consilier, în data de 20 septembrie 
2019. 
 Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 13 consilieri ședința fiind statutară. 

Președintele de ședință conform Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului local Marghita este Papai Iosif.  

Procesul verbal al ședinței anterioare se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de 
voturi sub forma întocmită. Este adoptată cu 1 voturi ”pentru”, Hotărârea nr.108 din 26 
septembrie 2019, privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 9 
septembrie 2019. 

Președintele de ședință Papai Iosif, supune spre aprobare  următoarea, 
 

ORDINII DE ZI 

1.Proiect privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în 
scutiri de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local 
de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al 
Municipiului Marghita 
Inițiator primar Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare Comisia de  administrare a domeniului public si privat buget finanțe 
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2.Proiect privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici si de cofinanțare, rezultați in 
urma finalizării proiectului tehnic respectiv aplicării prevederilor art. 66 pct.10 si pct 20,  
respectiv art. 91 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiții " Extinde rețele de apa 
si canalizare in cartierele Cheț si Ghenetea „Cuprins la finanțare in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locala 2017-2020 
Inițiator primar Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finanțe  
 
3.Proiect privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici si de cofinanțare, după  
semnarea contractului de execuție pentru obiectivul de investiții  “Construire si amenajare 
sala de mese Grădinița pentru copii – str. J.Calvin" Cuprins la finanțare in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locala 2017-2020 
Inițiator primar Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finanțe  
 
4.Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pe  
anul 2019 
Inițiator primar Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finanțe  
 
5.Proiect privind acordarea unui  sprijinului financiar pentru unități de cult de pe raza  
teritorială a municipiului Marghita  
Inițiator primar Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare: Comisia de, cultura, sport, tineret ,  Comisia de buget finanțe  
 
6.Proiect în vederea aprobării organizării evenimentului ”TOAMNĂ MARGHITEANĂ” în 
perioada 12-13 octombrie 2019  
Inițiator viceprimar Lazar Ioan  
Raport de avizare: Comisia de cultura, sport, tineret,  Comisia de buget finanțe  
 
7.Proiect privind însușirea unor rapoarte de evaluare întocmite de evaluator autorizat pentru 
imobile aparținând proprietății private a municipiului Marghita 
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
8.Proiect privind aprobarea vânzării in principiu a imobilului situat in Marghita str. 1 
decembrie nr. 14 in suprafața de 30,39 mp. /186 mp. înscris in CF nr. 102737 Marghita  având 
nr. top.801/2-C1 către SC Comoda Prod SRL , reprezentata prin Hurban Lucian  
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare. Comisia juridica și Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
9.Proiect privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 50/822mp. din terenul cu 
nr. top 432/1 înscris in CF nr. 1012645 Marghita, către Popa Adrian pentru extindere 
construcție 
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare. Comisia juridica și Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
10.Proiect privind aprobarea constituirii unor cadastrale pe terenuri proprietatea 
municipiului Marghita   
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
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Raport de avizare. Comisia juridica, Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
11.Proiect privind aprobarea organigramei Serviciului Public de Alimentare cu Apa si 
Canalizare a municipiului Marghita  
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare. Comisia juridica  și Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
12.Proiect privind revizuirea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului 
Local al municipiului Marghita , județul Bihor in temeiul Codului administrativ 
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare. Comisia juridica  
 
13.Proiect privind repartizarea unei locuințe sociale situata in Marghita, str. Tudor 
Vladimirescu nr. 165 ,ap.1, județul Bihor, 
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia socială, cultura, sport , tineret  
 
14.Probleme curente 
 
 Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi – 13 pentru – fiind adoptată 
Hotărârea nr.109 din 26 septembrie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare 
din 26 septembrie 2019. 
 
  

În cadrul punctului unu, proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de 
acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de majorări de întârziere aferente 
obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice care au 
calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Marghita, a fost inițiat de domnul  
primar Pocsaly Zoltan. Materialul a fost supus spre dezbatere publică și a fost studiat  și 
dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

Comisia de  administrare a domeniului public si privat și buget finanțe nu a prezentat 
un punct de vedere în raportul de avizare, pentru a cere unele lămuriri în ședință din partea 
doamnei Ciarnău Mihaela, fiind nevoie de o situației încasărilor cu ocazia înlesnirilor de plată 
din anii trecuți. 

Sosesc în sală domnii consilieri Horvath Sandor  și Sas Adascăliții Marcel – fiind 
astfel prezenți 15 consilieri. 

Domnul primar arată că a inițiat acest proiect de hotărâre pentru că nici executările 
silite nu dau rezultate mai bune, astfel să dă posibilitatea contribuabililor pentru a-și plăti 
datoriile restante. 

Domnul consilier Ciora Florian își pune întrebarea dacă se vor da aceste facilități se 
vor recupera banii? Cifrele din anul 2016 arată că înlesnirea nu a crescut încasările. 

Domnul consilier Arkosi Anton este de părere că ar trebui încercat, poate aceste 
facilități îi ajută pe contribuabili să-și plătească datoriile. 

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel nu crede că răii platnici, văzând aceste 
facilități, se vor îndupleca și-ți vor plăti datoriile acumulate de-a lungul anilor. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că în cadrul comisiei nu a fost luată o poziție 
favorabilă proiectului deoarece majoritatea membrilor au fost împotriva adoptării ei. Dânsul 
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arat că și în anul 2016 a fost luată o hotărâre similară și nu s-au făcut încasări mai mari, 
oamenii nu s-au folosit de această oportunitate. 

Doamna Ciarnău Mihaela, prezintă în continuare cifrele încasărilor cu ocazia aprobării 
anterioare a unei înlesniri similare. Aceste cifre nu prezintă creștere a încasărilor în perioada 
imediat următoare adoptării ei. De asemenea prezintă datoriile restante pe parcursul anilor 
precedenți atât la capitulul persoane juridice cât și persoane fizice. Face precizarea de 
asemenea că doritorii trebuie să prezinte o notificare privind intenția de a beneficia de această 
înlesnire până la data de 12 decembrie anul curent, după această dată nu se mai poate benefica 
de prevederile aceste hotărâri. 

Doamna consilier Oros Ramona arată că în calitate de administrator de firmă, are o 
experiență negativă cu răii platnici, după părerea dânsei aceștia trebuie somați pentru plată iar 
apoi demarate procedurile de executare. 

Se solicită din partea domnului Arkosi Anton o pauză de 1 minut. 
La întoarcerea în sală domnul Papai Iosif supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

sub forma inițiată. 
Cu votul pentru a 10 consilieri și 5 împotrivă (Sandor Emil, Ciora Florian, Pop Viorel, 

Oros Ramona și Ciarnău Claudiu) este adoptată Hotărârea nr.110 din 26 septembrie 2019 
privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutiri de 
majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de 
către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al 
Municipiului Marghita. 

 
Sala de ședințe este părăsită de domnul consilier Lazăr Ioan. 
 
Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-

economici si de cofinanțare, rezultați in urma finalizării proiectului tehnic respectiv aplicării 
prevederilor art. 66 pct.10 si pct 20,  respectiv art. 91 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul 
de investiții " Extinde rețele de apa si canalizare in cartierele Cheț si Ghenetea „Cuprins la 
finanțare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020,  a fost inițiat de 
domnul  primar Pocsaly Zoltan. Materialul a fost studiat  și dezbătut în cadrul comisiilor de 
specialitate. 

Avizul favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea Comisiei de 
administrare a domeniului public si privat, buget finanțe.  

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre 
aprobare sub forma inițiată. 

Cu votul pentru a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.111 din 26 septembrie 
2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinanțare, rezultați in 
urma finalizării proiectului tehnic respectiv aplicării prevederilor art. 66 pct.10 si pct 20, 
respectiv art. 91 din OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiții " Extinde rețele de 
apa si canalizare in cartierele Cheț si Ghenetea „Cuprins la finanțare in cadrul 
Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020. 
 

Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-
economici si de cofinanțare, după semnarea contractului de execuție pentru obiectivul de 
investiții  “Construire si amenajare sala de mese Grădinița pentru copii – str. J.Calvin" 
cuprins la finanțare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020, a fost 
inițiat de domnul  primar Pocsaly Zoltan. Materialul și a fost studiat  și dezbătut în cadrul 
comisiilor de specialitate. 
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Avizul favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea Comisiei de 
administrare a domeniului public si privat, buget finanțe.  

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre 
aprobare sub forma inițiată. 

Cu votul pentru a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.112 din 26 septembrie 
2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinanțare, după semnarea 
contractului de execuție pentru obiectivul de investiții “Construire si amenajare sala de 
mese Grădinița pentru copii – str. J. Calvin" cuprins la finanțare in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locala 2017-2020.   

 
Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019, a fost inițiat de domnul  primar Pocsaly 
Zoltan. Materialul a fost studiat  și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

Avizul favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea Comisiei de 
administrare a domeniului public si privat, buget finanțe.  

Doamna Bereteu Viorica explică necesitatea inițierii acestui proiect de hotărâre 
arătând capitolele bugetare la care au fost făcute modificări. 

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre 
aprobare sub forma inițiată. 

Cu votul pentru a 14 consilier este adoptată Hotărârea nr.113 din 26 septembrie 2019 
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 
2019. 

 
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui  sprijin financiar pentru 

unități de cult de pe raza teritorială a municipiului Marghita a fost inițiat de domnul  primar 
Pocsaly Zoltan. Materialul a fost studiat  și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

Avizul favorabil este prezentat din partea Comisiei de cultura, sport, tineret și a 
Comisiei de buget finanțe. 

Domnul consilier Arkos Anton arată că este vorba despre suma de 35 mii lei, care se 
împart în următoarea formă:  Biserica Greco catolică Marghita – 10 mii lei, Biserica ortodoxă 
Ghenetea – 12 mii lei, Biserica ortodoxă Albă Marghita - 5 mii lei și Catedrala ortodoxă 
Marghita - 8 mii lei. 

Cu această completare se supune spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cu votul pentru a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.114 din 26 septembrie 

2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru unități de cult de pe raza teritorială a 
municipiului Marghita. 
 

Punctul șase. Proiectul de hotărâre în vederea aprobării organizării evenimentului 
”TOAMNĂ MARGHITEANĂ” în perioada 12-13 octombrie 2019, a fost inițiat de domnul 	
viceprimar Lazar Ioan. 	Materialul a fost studiat  și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

Avizul favorabil este prezentat din partea Comisiei de cultura, sport, tineret și a 
Comisiei de buget finanțe. 

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre 
aprobare sub forma inițiată. 

Cu votul pentru a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.115 din 26 septembrie 
2019 privind aprobării organizării evenimentului” TOAMNĂ MARGHITEANĂ” în 
perioada 12-13 octombrie 2019. 

 
7. Punctul șapte. Proiectul de hotărâre privind însușirea unor rapoarte de evaluare 

întocmite de evaluator autorizat pentru imobile aparținând proprietății private a municipiului 
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Marghita, a fost inițiat de domnul 	primar Pocsaly Zoltan Ladislau.	Materialul a fost studiat  și 
dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

Avizul favorabil este prezentat din partea Comisiei de buget finanțe și administrare 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 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.116 din 26 septembrie 
2019 privind însușirea unor rapoarte de evaluare întocmite de evaluator autorizat pentru 
imobile aparținând proprietății private a municipiului Marghita.  

 
8. Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării in principiu a 

imobilului situat in Marghita str. 1 decembrie nr. 14 in suprafața de 30,39 mp. /186 mp. 
înscris in CF nr. 102737 Marghita  având nr. top.801/2-C1 către SC Comoda Prod SRL , 
reprezentata prin Hurban Lucian, a fost inițiat de domnul 	 primar Pocsaly Zoltan Ladislau.	
Materialul a fost studiat  și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

Avizul favorabil este prezentat din partea Comisiei de buget finanțe și administrare a 
domeniului public și privat 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 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.117 din 26 septembrie 
2019 privind aprobarea vânzării in principiu a imobilului situat in Marghita str. 1 
decembrie nr. 14 in suprafața de 30,39 mp. /186 mp. înscris in CF nr. 102737 Marghita  
având nr. top.801/2-C1 către SC Comoda Prod SRL, reprezentata prin Hurban Lucian. 
 

9. Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a 
suprafeței de 50/822mp. din terenul cu nr. top 432/1 înscris in CF nr. 1012645 Marghita, către 
Popa Adrian pentru extindere construcție, a fost inițiat de domnul 	 primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau.	Materialul a fost studiat  și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

Avizul favorabil este prezentat din partea Comisiei de buget finanțe și administrare a 
domeniului public și privat 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 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.118 din 26 septembrie 
2019 privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 50/822mp. din terenul cu nr. 
top 432/1 înscris in CF nr. 1012645 Marghita, către Popa Adrian pentru extindere 
construcție. 
  Legat de acest punct de pe ordinea de zi domnul consilier Ciora Florian, atrage atenția 
compartimentelor de resort din cadrul primăriei să verifice terenurile ocupate de oameni, fără 
a deține acte legale, pentru a se evita astfel de situații. 
  De aceeași părere este și domnul consilier Sandor Emil, angajații primăriei cu 
răspundere în astfel de domenii să verifice ocuparea terenurilor cu construcții, situația lor 
juridică și intrarea lor în legalitate. 

Punctul zece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unor cadastrale pe 
terenuri proprietatea municipiului Marghita,  a fost inițiat de domnul 	 primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau.	Materialul a fost studiat  și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

Avizul favorabil este prezentat din partea Comisiei de buget finanțe și administrare a 
domeniului public și privat și a Comisiei juridice. 

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre 
aprobare sub forma inițiată. 
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Cu votul pentru a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.119 din 26 septembrie 
2019 privind aprobarea constituirii unor cadastrale pe terenuri proprietatea municipiului 
Marghita. 

 
Punctul unsprezece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei Serviciului 

Public de Alimentare cu Apa si Canalizare a municipiului Marghita, a fost inițiat de domnul 	
primar Pocsaly Zoltan Ladislau.	Materialul a fost studiat  și dezbătut în cadrul comisiilor de 
specialitate. 

Avizul favorabil este prezentat din partea Comisiei de buget finanțe și administrare a 
domeniului public și privat 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 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.120 din 26 septembrie 
2019 privind aprobarea organigramei Serviciului Public de Alimentare cu Apa si 
Canalizare a municipiului Marghita. 
 

Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de 
organizare si funcționare al Consiliului Local al municipiului Marghita , județul Bihor in 
temeiul Codului administrativ,  a fost inițiat de domnul 	 primar Pocsaly Zoltan Ladislau.	
Materialul a fost studiat  și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

Avizul favorabil este prezentat 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 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.121 din 26 septembrie 

2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local 
al municipiului Marghita, județul Bihor in temeiul Codului administrativ. 

 
 Punctul paisprezece. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale 

situata in Marghita, str. Tudor Vladimirescu nr. 165 ,ap.1, județul Bihor, a fost inițiat de 
domnul  primar Pocsaly Zoltan. Materialul a fost studiat  și dezbătut în cadrul comisiilor de 
specialitate. 

Avizul favorabil este prezentat din partea Comisiei de cultura, sport, tineret. 
Se completează art.20, alin (2) absența motivată a consilierilor local, cu două noi 

puncte: e. - deplasare în interes de serviciu 
 f. -  concediu de odihnă de la locul de muncă 
Nu sunt purtate alte discuții, sau aduse alte modificări, proiectul de hotărâre fiind 

supus spre aprobare sub forma completată. 
Cu votul pentru a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.122 din 26 septembrie 

2019 privind repartizarea unei locuințe sociale situata in Marghita, str. Tudor 
Vladimirescu nr. 165, ap.1, județul Bihor. 

 
14. Probleme curente. 
Domnul consilier Arkosi Anton arată că în cadrul comisiei de administrare a 

domeniului public și privat au fost discutate două cereri: 
- Cererea Clubului pensionarilor Seniora Marghita – privind acordarea a încă o 

cameră aflată lângă sediul dânșilor pentru a putea lărgi activitatea, clubului cu 
activități destinate femeilor. Răspunsul dat este -că  dacă există un spațiu adecvat 
și poate fi închiriat, consiliul local este de acord cu închirierea. 

- Cererea taximetriștilor din municipiul Marghita, privind modificarea 
Regulamentului de organizare a serviciului de taxi în municipiul Marghita. 



Consiliul	local	al	municipiului	Marghita	–	județul	Bihor	
 

Prezenți în sală cei doi administratori ai firmei de taxi SC LINGAL SRL, domnii 
Gal Florin și Popa Călin Ioan își exprimă punctul de vedere față de proiectul de 
regulament . Domnul Ardelean Sorin – Șeful Poliției locale Marghita, prezintă la 
rândul său punctul de vedere al inițiatorului în ceea ce privește modificarea acestui 
regulament. Deoarece nu se ajunge la o înțelegere, președintele de ședințe și 
domnul primar solicită ca toți reprezentanții taximetriștilor să se întrunească să 
dezbată acest regulament, urmând ca în urma acestor consultări, consiliul local să 
aducă o hotărâre într-o ședință viitoare. 

Nu sunt purtate alte discuții, domnul  președinte Papai Iosif  mulțumește tuturor celor 
prezenți , participarea la lucrările ședinței. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
        PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ            SECRETAR GENERAL UAT 

  Papai Iosif                                                         jr.Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
primaria@marghita.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


