Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor

PROCES VERBAL

Încheiat azi 29 august 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 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. Papai Iosif,
13. Pop Raul Cristian, 14.Pop Viorel, 15. Szabo Peter Istvan, 16.Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil
17. Şandor Emil. Absentează motivat: doamna consilier Nagy Gabriella și domnii consilieri
Dragomir Iuliu Cristian și Pop Viorel.
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.
Este prezent delegatul sătesc al localității Ghenetea – Naghi Gavril.
La lucrările ședinței nu participă auditoriu.
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 23 august 2019, a Dispoziţiei Primarului
nr. 377 din 23 august 2019. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în
acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 23 august 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 23 august 2019.
Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17
consilieri sunt prezenți 14 consilieri ședința fiind statutară.
Președintele de ședință conform Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului local Marghita este Papai Iosif.
Sunt supuse spre aprobare procesele verbale încheiate cu ocazia ședințelor anterioare:
ședința ordinară din data de 30 iulie 2019 și extraordinară din 20 august 2019. Procesele
verbale și aprobate cu unanimitate de voturi sub forma întocmită. Este astfel adoptată
Hotărârea nr. 100 din 29 august 2019 privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor
anterioare.
Președintele de ședință Papai Iosif, supune spre aprobare următoarea,
Ordine de zi:
1.
Proiect de hotărâre nr.17 din 23 august 2019 privind rectificarea bugetului de venituri
si cheltuieli.
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe si administrarea domeniului public si privat
2.
Proiect de hotarare nr. 19 din 23 august 2019 privind aprobarea Planului urbanistic
zonal/ Schimbare destinatie teren pentru Construire Supermarket LIDL și amenajare locuri de
parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate privată si fațade clădire ,
amplasare totem, amenajare acces si imprejmuire, racord rețele edilitare , generat de imobilul
situat in Marghita, str. I.L.Caragiale nr. 31-35 jud. Bihor
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului
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Ordinea de zi este aprobată cu 14 voturi ”pentru„ fiind astfel adoptată Hotărârea
nr.101 din 29 august 2019, privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de
29 august 2019.
Punctul unu. Proiectul de hotărâre nr.17 din 23 august 2019 privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019, 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.
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.102 din 29 august 2018
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul
2018.
Punctul doi. Proiectul de hotărâre nr.18 din 23 august 2019 privind privind aprobarea
Planului urbanistic zonal/ Schimbare destinatie teren pentru Construire Supermarket LIDL și
amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate
privată si fațade clădire , amplasare totem, amenajare acces si imprejmuire, racord rețele
edilitare , generat de imobilul situat in Marghita, str. I.L.Caragiale nr. 31-35 jud. Bihor, inițiat
de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de
specialitate.
Avizul favorabil este prezentat de domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel, din partea
Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului.
Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus spre
aprobare sub forma inițiată.
Cu votul ”pentru” a 14 consilieri Hotărârea nr.103 din 29 august 2019 privind
aprobarea Planului urbanistic zonal/ Schimbare destinatie teren pentru Construire
Supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri
publicitare pe teren proprietate privată si fațade clădire , amplasare totem, amenajare acces
si imprejmuire, racord rețele edilitare , generat de imobilul situat in Marghita, str.
I.L.Caragiale nr. 31-35 jud. Bihor.
Sosește în sală domnul consilier Dragamor Iuliu Cristian.
Punctul trei. Probleme curente.
Domnul consilier Arkosi Anton prezintă cererile discutate în cadrul comisiei de buget
finanțe și administrarea domeniului public și privat.
- Cererea domnului Popa Adrian înregistrată sub numărul 1/3597, prin care solicită
concesionarea unui teren de 50 mp., terenul situat la limita proprietații pe care-l
deține situat în Marghita, str. Calea Republicii, CF 101262 – Marghita, pe care-l
folosește în prezent ca parcare și dorește să amenajeze aici un garaj. Domnul
consilier Arkosi Anton a verificat situația la fața locului, terenul este îngrădit și-l
folosește și în prezent. Pentru o ședință viitoare comisia de specialitate și
compartimentul de specialitate urmează să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile
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pentru a aproba concesiunea și atunci se vor face demersurile necesare
concesionării terenului respectiv.
- Adresa Biroului rutier din cadrul Poliției municipiului Marghita înregistrat sub
numărul 5296 / 2019 prin care prezintă o informare privind modul de utilizare a
aparaturii TRUCAM – folosit pentru verificarea vitezei participanților la trafic,
precum și veniturile realizare cu acest dispozitiv. Această adresă este o completare
la adresa Poliției Marghita prin care se solicită sprijin pentru achiziționarea unui
aparat etilotest necesar aceluiași birou. Consiliul local este de acord în principiu cu
achiziționarea acestui dispozitiv cu condiția existenței sumelor necesare în bugetul
local.
În continuare domnul primar prezintă consiliului local, Informarea Asociației
Intercomunitare Nord Vest nr.91/2019, întocmit de președintele asociației domnul Nyako
Jozsef – materialul face parte intergrantă din prezentul proces verbal.
Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel informează verbal consiliul asupra necesității
asigurării pazei instituțiilor de învățământ. Domnul primar arată că, se vor discuta aceste
probleme într-o ședință viitoare, după consultarea serviciilor de specialitate.
Nu sunt purtate alte discuţii, domnul preşedinte Papai Iosif mulţumeşte tuturor celor
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Papai Iosif

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

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Papai Iosif

SECRETAR GENERAL UAT
jr.Demeter Cornelia

