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P R O C E S   V E R B A L 
 
 
 Încheiat azi 19 martie 2020, 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 Gavril, 14. Pop Raul Cristian, 15.Pop Viorel,  16. Szabo Peter Istvan, 17. Şandor Emil.  
   Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly 
Zoltan și secretarul general al municipiului doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă 
la lucrările ședinței, doamna Ciupe Elena – șef Serviciu administrație locală și doamna Bereteu 
Viorica - șef Serviciu buget contabilitate,  doamna  Demeter Veronica – director Casa De 
Cultură Marghita și Atyim Lavinia – director Biblioteca municipală ”Ion Munteanu” Marghita.  
 Este prezent delegatul sătesc al localității Ghenetea – Naghi Gavril. 
 Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișarea pe panoul de afișaj de la intrarea în 
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 13 martie 2020, a Dispoziției Primarului nr. 
174 din 13 martie 2020. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest 
sens. Consilierii au fost convocați în data 13 martie 2020, 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 13 martie  2020. 

Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 17 consilieri ședința fiind statutară. 

Președintele de ședință conform Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului local Marghita este Pop Raul Cristian.  

Se supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24 februarie 
2020. Nu sunt aduse modificări procesul verbal fiind supus spre aprobare sub forma prezentată. 
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 41 din 19 martie 2020 privind 
aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. 

Punctele:  7 .Discutarea solicitării ADI ECOLET GROUP privind stabilirea sistemului 
de plată pentru serviciile publice de colectare a deșeurilor, 
și 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului pubelelor la gospodarii individuale(case 
familiale)  din municipiul Marghita si satele aparținătoare pentru operatorul de salubrizare AVE  
Bihor, sunt retrase de pe ordinea de zi la solicitarea domnului primar, urmând a se discuta la o 
ședință viitoare în urma unor dezbateri publice. 
 De asemenea la solicitarea domnului primar Pocsaly Zoltan se propune completarea 
ordin ii de zi cu un nou punct: ”Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții a 
Spitalului municipal ”dr.Pop Mircea” Marghita, pe anul 2020 . Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-
Ladislau, Raport de avizare    : Comisia juridica”  
 Propunerile de modificare sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 

Președintele de ședință Pop Raul Cristian, supune spre aprobare,  cu modificările făcute 
următoarea, 
 
 
 
 
 

Ordine de zi: 
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1.Proiect de  hotărâre privind suplimentarea  numărului de asistenți personali ai persoanelor cu 
handicap grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2020, aprobat prin HCL 
nr.13/30.01.2020.  
Inițiator : primar Pocsaly Zoltan ,   
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat; 
                      Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială 
2.Proiect de  hotărâre pentru  însușirea Raportului privind situația gestionării  și inventarierii  
patrimoniului privat al Municipiului Marghita și actualizarea  Listei bunurilor din domeniul 
privat pe anul 2019 .  
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau.  
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat 
 
3.Proiect de  hotărâre  pentru însușirea raportului  privind  stadiul de înscriere a datelor în 
registrul agricol pe anul 2019 și  stabilirea unor  măsuri pentru eficientizarea înscrierii  datelor 
și ținerea la zi a Registrului agricol.  
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau,  
Raport de avizare: Comisia turism, mediu și agricultură 
 
4.Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 
Marghita pentru anul 2020.  
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau,  
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat 
 
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bilanțului  si a contului de execuție bugetară a 
municipiului Marghita la data de 31.12.2019.  
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat 
 
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării în principiu a terenului din str. C.Republicii, 
nr. 49, în suprafață de 17,27 mp, având nr. cadastral 206 înscris în CF nr. 102232 Marghita 
către titularul contractului de concesiune Papp Laszlo,   
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau,   
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat 
 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea parțială a HCL nr. 153/2019, privind  Statul de funcții 
pentru  aparatul de specialitate al primarului și pentru celelalte unități subordonate  U.A.T. 
Marghita,  
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau, 
 Raport de avizare    : Comisia juridica 
 
8. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniul public unor lucrări de investiții si darea 
lor in	 administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare, Salubritate.  
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau,  
Raport de avizare : Comisia juridică, 
                               Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
9.  Proiect de hotărâre  privind stabilirea chiriei  către Parohia Română Unită cu Roma Greco-
Catolica Marghita, pentru terenul in suprafața de 1179 mp., înscris in CF nr. 548 Marghita , nr. 
top. 584 si 585/2 folosit de administrația locală ca piața agroalimentară pe anul 2020,  
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau, 
Raport de avizare    : Comisia de buget finanțe  
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10.Raport de activitate – Biblioteca Municipală „Ioan Munteanu” pentru anul 2019,  
Prezintă: director Atym Lavinia 
 
11. Raport de activitate – Casa de Cultura a Municipiului Marghita pentru anul 2019.  
Prezinta : director Demeter Veronica  
 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții a Spitalului municipal ”dr.Pop 
Mircea” Marghita, pe anul 2020 .  
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau,  
Raport de avizare: Comisia juridica, 
 
15. Probleme curente. 
 
 Ordinea de zi este votată cu  17 voturi ”pentru„  din 17 consilieri prezenți, fiind adoptată 
Hotărârea nr. 42 din 19 martie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 
19 martie 2020. 
  
 Punctul unu. Proiectul de  hotărâre privind suplimentarea  numărului de asistenți 
personali ai persoanelor cu handicap grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2020, 
aprobat prin HCL nr.13/30.01.2020, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialul 
a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.   
Rapoarte favorabile sunt prezentate de  Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului 
public și privat și de Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială. 
 Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare de președintele 
de ședință, domnul Pop Cristian sub forma inițiată. 
 Cu 17 voturi ”pentru” este adoptată Hotărârea nr.43 din 19 martie 2020 privind 
suplimentarea  numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, la nivelul 
Municipiului Marghita pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr.13/30.01.2020. 
 
  
 
 Punctul doi. Proiectul de  hotărâre  pentru însușirea raportului  privind  stadiul de 
înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2019 și  stabilirea unor  măsuri pentru 
eficientizarea înscrierii  datelor și ținerea la zi a Registrului agricol,  a fost inițiat de domnul 
primar Pocsaly Zoltan. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raport favorabil este prezentat de Comisia turism, mediu și agricultură. 
 Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare de președintele 
de ședință, domnul Pop Cristian sub forma inițiată. 
 Cu 17 voturi ”pentru” este adoptată Hotărârea nr.44 din 19 martie 2020 pentru 
însușirea raportului  privind  stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2019 
și  stabilirea unor  măsuri pentru eficientizarea înscrierii  datelor și ținerea la zi a Registrului 
agricol. 
 
 Punctul trei. Proiectul de  hotărâre pentru  însușirea Raportului privind situația 
gestionării  și inventarierii  patrimoniului privat al Municipiului Marghita și actualizarea  Listei 
bunurilor din domeniul privat pe anul 2019 a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 
Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și administrare a 
domeniului public și privat. 
 Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare de președintele 
de ședință, domnul Pop Cristian sub forma inițiată. 
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 Cu 17 voturi ”pentru” este adoptată Hotărârea nr.45 din 19 martie 2020 privind 
situația gestionării  și inventarierii  patrimoniului privat al Municipiului Marghita și 
actualizarea  Listei bunurilor din domeniul privat pe anul 2019. 
 
 
 Punctul patru. Proiectul de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Municipiului Marghita pentru anul 2020. a fost inițiat de domnul primar Pocsaly 
Zoltan. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 
Raportul favorabil este prezentat de  Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului 
public și privat. 
 Doamna Bereteu Viorica – șeful Serviciului buget contabilitate prezintă capitolele 
bugetare care au fost modificate, accentuând îndeosebi acele capitole care au fost modificate 
prin suplimentare, ca urmare a situației de necesitate. 
 Nu sunt purtate alte discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare de 
președintele de ședință, domnul Pop Cristian sub forma inițiată. 
 Cu 17 voturi ”pentru” este adoptată Hotărârea nr.46 din 19 martie 2020 privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pentru anul 2020. 
 
 Punctul cinci. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea bilanțului  si a contului de 
execuție bugetară a municipiului Marghita la data de 31.12.2019, a fost inițiat de domnul primar 
Pocsaly Zoltan. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și administrare a 
domeniului public și privat. 
 Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare de președintele 
de ședință, domnul Pop Cristian sub forma inițiată. 
 Cu 17 voturi ”pentru” este adoptată Hotărârea nr.46 din 19 martie 2020 pentru 
aprobarea bilanțului, contului de rezultat patrimonial și contului de execuție bugetară la 
data de 31.12.2019 a UAT Marghita. 
 
 Punctul șase. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării în principiu a terenului 
din str. C.Republicii, nr. 49, în suprafață de 17,27 mp, având nr. cadastral 206 înscris în CF nr. 
102232 Marghita către titularul contractului de concesiune Papp Laszlo, a fost inițiat de domnul 
primar Pocsaly Zoltan. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și administrare a 
domeniului public și privat. 
 Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare de președintele 
de ședință, domnul Pop Cristian sub forma inițiată. 
 Cu 17 voturi ”pentru” este adoptată Hotărârea nr.48 din 19 martie 2020 pentru 
aprobarea vânzării în principiu a terenului din str. C.Republicii, nr. 49, în suprafață de 17,27 
mp, având nr. cadastral 206 înscris în CF nr. 102232 Marghita către titularul contractului 
de concesiune Papp Laszlo. 
 
 Punctul șapte. Proiectul de hotărâre pentru modificarea parțială a HCL nr. 153/2019, 
privind  Statul de funcții pentru  aparatul de specialitate al primarului și pentru celelalte unități 
subordonate  U.A.T. Marghita,  a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialul a fost 
studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 
  Raport favorabil este prezentat de Comisia juridică. 
 Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare de președintele 
de ședință, domnul Pop Cristian sub forma inițiată. 
 Cu 17 voturi ”pentru” este adoptată Hotărârea nr.49 din 19 martie 2020 pentru 
modificarea parțială a HCL nr. 153/2019, privind  Statul de funcții pentru  aparatul de 
specialitate al primarului și pentru celelalte unități subordonate  U.A.T. Marghita. 
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 Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind cuprinderea in domeniul public unor lucrări 
de investiții si darea lor in	 administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare, 
Salubritate, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialul a fost studiat și dezbătut 
în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raport favorabil este prezentat de Comisia juridică și de Comisia de administrare a 
domeniului public si privat.  
 Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare de președintele 
de ședință, domnul Pop Cristian sub forma inițiată. 
 Cu 17 voturi ”pentru” este adoptată Hotărârea nr.50 din 19 martie 2020 privind 
cuprinderea in domeniul public unor lucrări de investiții si darea lor in	  administrarea 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare, Salubritate. 
 
 Punctul nouă. Proiectul de hotărâre  privind stabilirea chiriei  către Parohia Română 
Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in suprafața de 1179 mp., înscris in CF 
nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de administrația locală ca piața agroalimentară 
pe anul 2020, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialul a fost studiat și dezbătut 
în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe.  
 Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare de președintele 
de ședință, domnul Pop Cristian sub forma inițiată. 
 Cu 17 voturi ”pentru” este adoptată Hotărârea nr.51 din 19 martie 2020 privind 
stabilirea chiriei  către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru 
terenul in suprafața de 1179 mp., înscris in CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit 
de administrația locală ca piața agroalimentară pe anul 2020. 
 
 Punctul zece. Raportul de activitate al Bibliotecii Municipale „Ioan Munteanu” pentru 
anul 2019, a fost întocmit de director Atym Lavinia, fiind studiat și dezbătut în cadrul comisiilor 
de specialitate.  
 Nu sunt purtate discuții, consiliul local a luat act de raportul prezentat. 
 
 Punctul unsprezece. Raportul de activitate al Casei de Cultura a Municipiului Marghita 
pentru anul 2019, a fost întocmit de  director Demeter Veronica, fiind studiat și dezbătut în 
cadrul comisiilor de specialitate.  
 Nu sunt purtate discuții, consiliul local a luat act de raportul prezentat. 
 
 Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții a 
Spitalului municipal ”dr.Pop Mircea” Marghita, pe anul 2020, a fost inițiat de domnul primar 
Pocsaly Zoltan. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul favorabil este prezentat de Comisia juridică.  
 Nu sunt purtate discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare de președintele 
de ședință, domnul Pop Cristian sub forma inițiată. 
 Cu 17 voturi ”pentru” este adoptată Hotărârea nr.52 din 19 martie 2020 privind 
modificarea Statului de funcții a Spitalului municipal ”dr.Pop Mircea” Marghita, pe anul 
2020. 
 
 Punctul treisprezece.  Probleme curente. 
 În cadrul acestui punct doamna secretar general prezintă pe scurt consiliului local 
activitatea desfășurată și hotărârile luate de către Comitetul local pentru situații de urgență. 
 Nefiind alte probleme de discutat domnul președintele de ședință domnul Pop Raul 
Cristian mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței. 
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 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   SECRETAR GENERAL 
                      Pop Raul Cristian                                                  jr.Demeter Cornelia 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


