Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor

PROCES VERBAL

Încheiat azi 24 februarie 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.Ciora Florian, 5. Dragomir Iuliu Cristian, 6. Horváth Sándor, 7. Mărieș Mihaela, 8.
Nagy Gabriella, 9. Oros Ramona Alice, 10. Papai Iosif, 11. Pop Gavril, 12. Pop Raul
Cristian, 13.Pop Viorel, 14. Szabo Peter Istvan, 15. Şandor Emil. Absentează motivat domnii
consilieri: Ciarnău Claudiu și Lazăr Ioan.
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 Bereteu Viorica - șef Serviciu buget contabilitate, doamna Szabo
Timea – jurista Consiliului local Marghita, Groze Liviu – Șef birou administrarea domeniului
public.
Auditoriu – Sas Adăscăliții Marcel, Boda Gergo și Țimbuli Gavril.
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 19 februarie 2020, a Dispoziției Primarului
nr. 126 din 19 februarie 2020. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în
acest sens. Consilierii au fost convocați în data 19 februarie 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 19 februarie 2020.
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 Raul Cristian.
Se supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30 ianuarie
2020. Nu sunt aduse modificări procesul verbal fiind supus spre aprobare sub forma
prezentată. Cu votul pentru a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 25 din 24 februarie
2020 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare.
Președintele de ședință Pop Raul Cristian, supune spre aprobare următoarea,
Ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului UAT Marghita pe anul 2020.
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare.
Comisia de buget finanțe
2. Proiect de hotărâre
privind trecerea unor terenuri cu vegetație forestiera din
domeniul privat în domeniul 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 privind aprobarea modificării poziției nr. 242 din localitatea
Ghenetea , 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
4. Proiect de hotărâre
pentru cuprinderea in domeniul privat al municipiului
Marghita a unor terenuri din intravilanul localității
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare.
Comisia de administrare a domeniului public si privat
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL
RECREATIV MARGHITA
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:
Comisia de juridica, dezvoltare regionala
6. Proiect
de hotărâre în vederea aprobării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Centru Educațional Multifuncțional
"Octavian Goga''
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare:
Comisia de juridica, dezvoltare regionala
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractului de superficie cu titlu gratuit cu
Agenția De Dezvoltare Durabilă pe terenul in suprafață de 3000 mp. înscris pe nr.
cadastral 104077 i in CF 104077 Marghita si trecerea acestui teren din domeniul
public in domeniul privat al municipiului Marghita pe durata realizării obiectivului de
investiții ”Construire bazin didactic de înot in municipiul Marghita , județul Bihor”
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare.
Comisia juridica
Comisia de administrare a domeniului public si privat
8. Proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a terenului situat in Marghita str.
Piața Independentei nr. 3 înscris in CF 100886 Marghita nr. topo.100886 teren ocupat
de construcție si aflat sub contract de concesiune cu proprietarii construcției
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare.
Comisia juridica
Comisia de administrare a domeniului public si privat
9. Proiect de hotărâre pentru însușirea rapoartelor de evaluare si aprobarea prețului de
pornire la licitație a spatiilor din imobilul situat pe str. 1 Decembrie nr. 14 Marghita
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia juridica
Comisia de administrare a domeniului public si privat
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în
valoare de pana la 466.393 lei în vederea finanțării proiectelor de investiții de interes
local
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia de buget finanțe
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11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 88 din 29 mai 2017 pentru
stabilirea listei bunurilor de retur ce vor fi predate la SC Parc Balneomar SA în baza
contractului de delegare a gestiunii serviciului ștrand municipal precum și a listei de
investiții la acest serviciu
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat
12. Proiect de hotărâre pentru stabilirea prețului de vânzare a terenului proprietate privată
a Municipiului Marghita, situată pe str. Eroilor, înscris în CF nr. 104664 Marghita,
având nr. cadastral 104664, către titularii contractelor de concesiune
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru colectarea, transportul si
depozitarea deșeurilor menajere aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare pe
raza teritoriala a municipiului Marghita
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia juridica,
Comisia de buget finanțe
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului” Dezvoltare locală pentru comunități
dezavantajate din Județul Bihor”, ce urmează a fi depus spre finanțare in cadrul
Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul nr. 4. "Dezvoltare
locală"
Inițiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia sociala
15. Probleme curente
Ordinea de zi este votată cu 15 voturi ”pentru„ din 15 consilieri prezenți, fiind
adoptată Hotărârea nr. 26 din 24 februarie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței
ordinare din 24 februarie 2020.
Punctul unu.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului UAT Marghita pe anul 2020 a fost
inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialul a fost studiat și dezbătut în
cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de buget finanțe. In cadrul comisiei au
fost purtate discuții deoarece momentan școlile nu au fost bugetate la anumite capitole. Totuși
trebuie analizat acest aspect și dacă acum nu se pot aloca sumele necesare, atunci la
rectificările care urmează, să se țină cont de solicitările formulate de instituțiile de învățământ.
Domnul consilier Ciora Florian în comisia de buget finanțe a prezentat solicitări
formulate de Biserica ortodoxă care are nevoie de bani pentru a termina catedrala și alte
obiective. A văzut că au fost alocate sume pentru capela din Cheț, dar sunt nevoie de bani și la
alte capitole. Catedrala are nevoie de bani pentru zugrăvelile interioare, Biserica albă pentru lumânărar și Biserica Ortodoxă trei are nevoie de bani pentru terminarea noului locaș de cult.
E convins că nu sunt suficiente sume la toate capitolele bugetare dar au fost alocate, după
părerea dânsului sume mult prea mari la - Capitolul spații verzi, propune să se aloce de la
acest capitol bani pentru biserici.
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Domnul primar Pocsaly Zoltan, deocamdată școlile și bisericile nu au beneficiat de
sumele solicitate. Dacă vor fi posibilități de alocare din banii încasați în viitor, la o rectificare
ulterioară se poate aloca o sumă la aceste instituții. Cultele primesc bani de fiecare dată când
bugetul permite acest lucru. Se poate face lobby la Consiliul județean pentru a obține bani
pentru biserici. Anul trecut autoritatea locală a încercat să plătească cheltuielile cu întreținerea
cimitirelor, în sensul transportului de gunoi și a alimentării cu apă.
Domnul Pop Viorel este de aceeași părere că, se pot redirecționa bani de la spații verzi
la culte, iar mai apoi la o rectificare viitoare și pot realoca sumele cheltuite de la capitolele
care au fost diminuate.
Doamna consilier Mărieș Mihaela arată că este nu este de acord cu aceste mutări de
sume între capitole. La o rectificare viitoare se pot aloca sume și la instituțiile de învățământ
și culte.
Prezent în sală domnul Sas Adăscăliții Marcel – directorul Colegiului Național
”Octavian Goga”, arată că este nemulțumit că nu au fost alocați banii necesari pentru instituția
pe care o conduce, cu toate că legiuitorul prevede că la începutul anului bugetar în acest sens
se încheie un contract între instituția de învățământ și primar. Nu sunt alocați banii solicitați
prin mai multe adrese depuse. Nu se poate asigura buna funcționare a școlii, paza nu este
asigurată. Paza pe timp de zi nu este asigurată, școala poate asigura doar paza . Dacă nu sunt
alocați banii solicitați prin adresele menționate să se primească răspunsul de ce nu sunt
onorate aceste cereri.
Domnul primar Pocsaly Zoltan arată din nou că, instituțiile de învățământ nu rămân
fără bani, strictul necesar va fi asigurat la rectificările viitoare.
Doamna Bereteu Viorica arată că la ședința de stabilire a bugetului, dânsa a prezentat
toate cererile formulate de instituțiile de învățământ și culte, deci reprezentanții partidelor au
avut cunoștință de respectivele solicitări. De asemenea în ceea ce privește acordarea de bani
pentru întreținerea cimitirelor, aici consiliul trebuie să modifice Regulamentul în acest sens.
Domnul consilier Dragomir Cristian spune că legat de bugetul școlilor, transportul
cadrelor didactice iar nu este asigurat, totuși vede că sunt scoli care primesc bani. Spațiile
verzi au alocați bani mulți, de asemenea alimentarea cu apă și salubritatea. Nu înțelege de ce
nu sunt diminuate aceste capitole și alocate la capitolele ”vitregite”. De asemenea nu
regăsește sume alocate pentru Balneomar, pentru pompele de reciclare a apei. Speră că cu
sumele alocate din buget pentru străzi să ajungă și la repararea străzii N Bălcescu și celelalte
străzi care sunt uzate. Sunt lucruri care ar fi prioritare dar care nu se regăsesc în proiectul de
buget.
Domnul consilier Papai Iosif, a înțeles pe deplin ca nu sunt bani care pot fi alocați
pentru culte, chiar de aceea cultele cu enoriași puțini nu au cerut bani – exemplul fiind –
biserica baptistă. Dacă cetățenii ar fi consultați în această privință crede că investițiile ar fi pe
primul rând nu sprijinul acordat cultelor.
Domnul consilier Ciora Florin cu ocazia ședinței de săptămâna trecută pe tema nu a
fost vorba că școlile nu vor fi sprijinite. Consideră că spațiile verzi au primit alocații bugetare
mult mai mari. A fost de acord să se ia un credit pentru investiții de aceea ce , nu înțelege de
ce se argumentează întotdeauna că nu sunt bani.
Domnul consilier Sandor Emil este de acord cu cerința formulată de doamna Bereteu
Viorica că trebuie modificat Regulamentul de acordare a sprijinului pentru culte.
Doamna Bereteu Viorica arată că în bugetul local sunt alocate sume 100.000 lei pentru
capitolul culte. Explică în continuare de ce au fost alocate sumele la Capitolul spații verzi, pe
subcapitole, considerând că acestea sunt justificate.
Domnul consilier Arkosi Anton este de părere că, comisia de buget finanțe, domnul
primar și doamna Bereteu Viorica să se întâlnească cu directorii instituțiilor de învățământ să
și să stabilească prioritățile ca la viitoarele ședințe să se poată rectifica bugetul în acest sens.
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De asemenea legat de banii alocați cultelor, întotdeauna au fost distribuite în funcție de
numărul de enoriași, fiind cea mai bună metodă, dacă se mai alocă sume la rectificări viitoare
aceasta este cea mai bună metodă, arată dânsul.
Doamna Nagy Gabriella salută ideea domnului Arkosi Anton privind întâlnirea pentru
stabilirea priorităților cu directorii de școli. Solicită în acest sens ca la alocarea banilor să se
țină cont de un echilibru între aceste instituții școlare.
Doamna consilier Oros Ramona solicită domnului primar să se pună la dispoziția
consilierilor toate contractele de achiziții.
Domnul primar arată că aceste contracte se pot studia la compartimentul de resort.
Doamna consilier Mărieș Mihaela este de părere că se poate discuta despre alocarea
banilor la școli și la culte, dar în primul rând trebuie să vorbim despre banii alocați orașului.
Orașul arată cum arată, spune dânsa, mai sunt străzi care nu sunt asfaltate, sunt zone dintre
blocurile de locuințe care nu arată tocmai bine. În zona tomberoanelor de gunoi este
întotdeauna mizerie.
Doamna Bereteu Viorica, arată că excedentul bugetar al anului trecut era de 993,49
mii lei, excedent care anul acesta este alocat la capitolul dezvoltare, iar la fel și Casa de
cultură are un excedent de 3,14 mii lei. Aceste sume vor fi aprobate prin această hotărâre.
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată. Cu votul „pentru” a 10 consilieri, din 15 prezenți, (împotrivă domnii consilieri Ciora
Florian, Dragomir Cristian, Pop Viorel, Oros Ramona și Sandor Emil) este adoptată
Hotărârea nr.27 din 24 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
a unității administrativ teritoriale pe anul 2020.
Punctul doi.
Proiectul de hotărâre privind trecerea unor terenuri cu vegetație forestiera din
domeniul privat în domeniul public al municipiului Marghita, a fost inițiat de domnul primar
Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de administrare a domeniului public si
privat
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată. Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți în sală este adoptată Hotărârea nr.
28 din 24 februarie 2020 privind trecerea unor terenuri cu vegetație forestieră din
domeniul privat în domeniul public al municipiului Marghita
Punctul trei.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 242 din localitatea
Ghenetea , din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita, a
fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialul a fost studiat și dezbătut în
cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de administrare a domeniului public si
privat.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată. Cu votul „pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți în sală este adoptată Hotărârea nr.
29 din 24 februarie 2020 privind aprobarea modificării poziției nr. 242 stradă în localitatea
Ghenetea , sat aparținător UAT Marghita, din inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al municipiului Marghita.
Punctul patru.
Proiectul de hotărâre
pentru cuprinderea in domeniul privat al municipiului
Marghita a unor terenuri din intravilanul localității, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau . Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
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Raportul de avizare este prezentat de Comisia de administrare a domeniului public si
privat
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată. Cu votul ”pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți în sală este adoptată Hotărârea nr.
30 din 24 februarie 2020 pentru cuprinderea in domeniul privat al municipiului Marghita
a unor terenuri din intravilanul localității.
Punctul cinci.
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL
RECREATIV MARGHITA, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau .
Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de juridica, dezvoltare regională.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată. Cu votul „pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți în sală este adoptată Hotărârea nr.
31 din 24 februarie 2020 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL
RECREATIV MARGHITA.
Punctul șase.
Proiectul de hotărâre în vederea aprobării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Centru Educațional Multifuncțional
"Octavian Goga'', a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialul a fost
studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de juridica, dezvoltare regională
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată. Cu votul „pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.32 din 24 februarie 2020 în vederea aprobării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Centru Educațional Multifuncțional
"Octavian Goga''.
Sala este părăsită de doamna consilier Nagy Gabriella.
Punctul șapte.
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractului de superficie cu titlu gratuit cu
Agenția De Dezvoltare Durabilă pe terenul in suprafață de 3000 mp. înscris pe nr. cadastral
104077 i in CF 104077 Marghita si trecerea acestui teren din domeniul public in domeniul
privat al municipiului Marghita pe durata realizării obiectivului de investiții ”Construire bazin
didactic de înot in municipiul Marghita , județul Bihor”, a fost inițiat de domnul primar
Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul de avizare 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 sub forma
inițiată. Cu votul „pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.33 din 24 februarie 2020 pentru aprobarea contractului de superficie cu titlu gratuit cu
Agenția De Dezvoltare Durabilă pe terenul in suprafață de 3000 mp. înscris pe nr.
cadastral 104077 i in CF 104077 Marghita si trecerea acestui teren din domeniul public in
domeniul privat al municipiului Marghita pe durata realizării obiectivului de investiții
”Construire bazin didactic de înot in municipiul Marghita , județul Bihor”
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Punctul opt.
Proiectul de hotărâre privind reglementarea juridică a terenului situat in Marghita str.
Piața Independentei nr. 3 înscris in CF 100886 Marghita nr. topo.100886 teren ocupat de
construcție si aflat sub contract de concesiune cu proprietarii construcției, a fost inițiat de
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul
comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare 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 sub forma
inițiată. Cu votul „pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.34 din 24 februarie 2020 privind reglementarea juridică a terenului situat in Marghita
str. Piața Independentei nr. 3 înscris in CF 100886 Marghita nr. topo.100886 teren ocupat
de construcție si aflat sub contract de concesiune cu proprietarii construcției.
Punctul nouă.
Proiectul de hotărâre pentru însușirea rapoartelor de evaluare si aprobarea prețului de
pornire la licitație a spatiilor din imobilul situat pe str. 1 Decembrie nr. 14 Marghita, a fost
inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialul a fost studiat și dezbătut în
cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare 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 sub forma
inițiată. Cu votul”pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.35 din 24 februarie 2020 pentru însușirea rapoartelor de evaluare si aprobarea prețului
de pornire la licitație a spatiilor din imobilul situat pe str. 1 Decembrie nr. 14 Marghita.
Se reîntoarce în sala doamna consilier Nagy Gabriella.
Punctul zece.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în
valoare de pana la 466.393 lei în vederea finanțării proiectelor de investiții de interes local, a
fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialul a fost studiat și dezbătut în
cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de buget finanțe.
Domnul consilier Dragomir Cristian solicită completarea art. 3. lit. ”b” sub forma:
”oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investiții de interes local la
proiectele prevăzute la anexa.1” .
Amendamentul domnului Dragomir este aprobat cu 15 voturi pentru.
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
modificată. Cu votul „pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.36 din 24 februarie 2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în
valoare de pana la 466.393 lei în vederea finanțării proiectelor de investiții de interes local.
Punctul unsprezece.
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 88 din 29 mai 2017 pentru
stabilirea listei bunurilor de retur ce vor fi predate la SC Parc Balneomar SA în baza
contractului de delegare a gestiunii serviciului ștrand municipal precum și a listei de investiții
la acest serviciu, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialul a fost
studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de administrare a domeniului public si
privat
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Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată. Cu votul „pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.37 din 24 februarie 2020 privind modificarea Hotărârii nr. 88 din 29 mai 2017 pentru
stabilirea listei bunurilor de retur ce vor fi predate la SC Parc Balneomar SA în baza
contractului de delegare a gestiunii serviciului ștrand municipal precum și a listei de
investiții la acest serviciu.
Sala este părăsită de doamna consilier Nagy Gabriella.
Punctul doisprezece.
Proiectul de hotărâre pentru stabilirea prețului de vânzare a terenului proprietate
privată a Municipiului Marghita, situată pe str. Eroilor, înscris în CF nr. 104664 Marghita,
având nr. cadastral 104664, către titularii contractelor de concesiune, a fost inițiat de domnul
primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de administrare a domeniului public si
privat. Domnul consilier Arkosi arată ca au fost negociate următoarele prețuri.
- Sc Tip Top SRL – 27 euro/mp terenul și 84 euro/mp construcția
- SC INSTALPAP SRL – 27 euro/mp terenul și 73 euro/mp construcția
- SC ALAMADOR SRL – 27 euro/mp terenul și 14 euro/mp construcția
- SC ALAMADOR SRL – 27 euro/mp terenul și 81 euro/mp construcția
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată. Cu votul „pentru” a 14 consilieri, din 14 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.38 din 24 februarie 2020 pentru stabilirea prețului de vânzare a terenului proprietate
privată a Municipiului Marghita, situată pe str. Eroilor, înscris în CF nr. 104664 Marghita,
având nr. cadastral 104664, către titularii contractelor de concesiune.
Se reîntoarce în sală doamna consilier Nagy Gabriella.
Punctul treisprezece.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru colectarea, transportul si
depozitarea deșeurilor menajere aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare pe raza
teritoriala a municipiului Marghita, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau .
Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia juridica și de Comisia de buget finanțe.
Domnul consilier Dragomir Cristian nu înțelege de ce a crescut așa de mult tariful la
taxa contribuție circulară de la 80 lei/tonă depozitată la 9000 lei.
Doamna secretar Demeter Cornelia arată că acest tarif este stabilit conform
reglementărilor legale în vigoare la zi
Domnul consilier Sandor Emil își exprimă nemulțumirea că SPAACS Marghita nu a
reușit să devină operator pentru colectarea deșeurilor, în schimb Aleșd-ul da. Din păcate
Marghita a ajuns pa ”mâna” celor de la AVE Bihor.
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată. Cu votul „pentru” a 14 consilieri, din 15 prezenți în sală ( se abține domnul consilier
Papai Iosif) este adoptată Hotărârea nr.39 din 24 februarie 2020 privind aprobarea unor
tarife pentru colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor menajere aplicate
beneficiarilor serviciului de salubrizare pe raza teritoriala a municipiului Marghita.
Punctul paisprezece.
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului” Dezvoltare locală pentru
comunități dezavantajate din Județul Bihor”, ce urmează a fi depus spre finanțare in cadrul
Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat

Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul nr. 4. "Dezvoltare locală”, a fost inițiat
de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul
comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia socială.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
inițiată. Cu votul „pentru” a 15 consilieri, din 15 prezenți în sală este adoptată Hotărârea
nr.40 din 24 februarie 2020 pentru aprobarea proiectului” Dezvoltare locală pentru
comunități dezavantajate din Județul Bihor”, ce urmează a fi depus spre finanțare in
cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul nr. 4. "Dezvoltare locală”.
Punctul cinsprezece.
Probleme curente .
Domnul consilier Arkosi Anton prezintă cererile discutate în cadrul Comisiei de buget
finanțe și administrare a domeniului public și privat:
- Baliban Anton – solicită închirierea 2000 mp. teren strada Brândușei. Terenul apare în
acte ca pășune, a cărei destinație nu poate fi schimbată - cererea se respinge.
- Nedelcu Claudiu – reprezentant SC ALOE FARM SRL, solicită concesionarea a 28
mp. în spatele clădirii farmaciei, pentru a facilita accesul în depozitul unității. Comisia
nu este de acord, dar se poate adresa comisiei de circulație pentru a stabili de comun
acord o posibilitate de a stopa parcarea mașinilor în dreptul accesului în depozit.
Domnul Țimbuli Gavril prezent în sală a depus consiliului Raportul privind activitatea
sălilor de sport. Materialul face parte integrantă din prezentul proces verbal. Consilerii au luat
act de acest raport.
Doamna Mărieș Mihaela atrage atenția domnului primar asupra situației: parcurilor de
copii care arată jalnic, problema câinilor vagabonzi este nerezolvată. De asemenea la
stadionul de fotbal trebuie neapărat refăcut gardul de împrejmuire și amenajat accesul asfaltat
pentru salvările care transportă bolnavii la elicopterele SMURD la Stadion.
Nefiind alte probleme de discutat domnul președintele de ședință domnul Pop Raul
Cristian mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pop Raul Cristian

SECRETAR GENERAL
jr.Demeter Cornelia

