Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor
PROCES VERBAL
Încheiat azi 19 mai 2019, orele 13.00, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local
al municipiului Marghita, care are loc în sala mare a Casei de Cultură a 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 secretarului municipiului doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă la
lucrările ședinței, doamna Ciupe Elena - șef Serviciu administrație publică locală, doamna
Ciarnău Mihaela – șef Serviciu taxe și impozite .
Este prezent delegatul sătesc al localității Ghenetea – Naghi Gavril.
Auditoriu: domnul Hulban Florin, Bradacs Aliz reprezentați ai locuitorilor străzii
Dunării.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișarea pe panoul de afișaj de la intrarea în
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 13 mai 2020, a Dispoziției Primarului nr.
255 din 13 mai 2020. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii au fost convocați în data 13 mai 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 e-mail-ul fiecărui consilier, în data de 13 mai 2020.
Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17
consilieri în funcție sunt prezenți 17 consilieri ședința fiind statutară.
Președintele de ședință conform Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului local Marghita este domnul consilier Szabo Peter Istvan.
Se supune spre aprobare procesul verbale al ședinței ordinare din 7 aprilie 2020. Nu
sunt aduse modificări, procesul verbal fiind supus spre aprobare sub forma prezentată. Cu
votul pentru a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr 62 din 19 mai 2020 privind aprobarea
procesului verbal al ședinței anterioare.
Președintele de ședință domnul Szabo Peter Istvan, supune spre aprobare următoarea,
Ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Pieței Agroalimentare în
anul bugetar 2020.
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli a
municipiului Marghita pe anul 2020.
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe
3. Proiect de hotărâre
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
a Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita.
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil si a situațiilor financiare anuale
încheiate la data de 31.12.2019 ale Serviciului Public de Alimentare cu Apa
Canalizare și Salubritate Marghita.
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții a Serviciului Public de
Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubritate Marghita.
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de buget pe anul 2020 la SC Parc
Balneomar SA Marghita.
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe si administrare a domeniului
public si privat
7. Proiect de hotărâre pentru diminuarea suprafeței concesionate si a redevenței stabilite
prin contractul de concesiune directa nr. 1386 din 20.03.2006 si a actelor adiționale
încheiat e cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad in baza Hotărârii de Consiliu
Local nr. 109 din 30 noiembrie 2005.
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
8. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat ”Sprijin pentru
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de nord vest a
județului Bihor, în perioada 2014-2020”.
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe si administrare a domeniului
public si privat
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 236 str. Kolcsey Ferenc,
Marghita, 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
Comisia juridica
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a cotei părți de
197mp/17137 mp. din terenul cu nr. topo. 1473/2 ,înscris în C.F. 105010-Marghita,
situat în Municipiul Marghita , str.Jokai Mor nr. 30 aflat in domeniul privat al
Municipiului Marghita, către Mate Ștefan și soția Mate Viorica , pentru extinderea
construcției.
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului
public și privat
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.
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Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a
domeniului public și privat, Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție
socială, Comisia juridica
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții la Spitalul Municipal Dr.
Pop Mircea Marghita, aprobat prin H.C.L. nr.52/19.03.2020 privind aprobarea
Organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita
pentru anul 2020.
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe
Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială
13. Proiect de hotărâre pentru stabilirea prețului de vânzare in baza raportului de evaluare a
terenului proprietate privată a Municipiului Marghita, situat pe str. Ierului nr. 39 , teren
aferent locuinței obținut prin efectul legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuințe proprietate personala de către Hégető Alexandru si
soția Hégető Angela.
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe
Comisia juridica
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții " Construire teren sintetic de sport" Marghita,
str. Tudor Vladimirescu nr. 7 , nr.cad. 104908.
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajare a teritoriului
15. Raport privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Marghita pe anul
2019.
Prezintă Primarul Municipiului Marghita
16. Probleme curente
Ordinea de zi este votată cu 17 voturi ”pentru„ fiind adoptată Hotărârea nr.63 din 19
mai 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 19 mai 2020.
Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Pieței
Agroalimentare in anul bugetar 2020, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Materialele au fost studiate și dezbătute de domnii consilieri în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.64 din 19 mai 2020
privind aprobarea utilizării excedentului Pieței Agroalimentare in anul bugetar 2020.
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Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2020, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly
Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute de domnii consilieri în cadrul
comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.65 din 19 mai 2020
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe
anul 2020.
Punctul trei. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2020 a Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita,
a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și
dezbătute de domnii consilieri în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.66 din 19 mai 2020
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a Serviciului Public de
Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita
Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil si a
situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019 ale Serviciului Public de
Alimentare cu Apa Canalizare și Salubritate Marghita, a fost inițiat de domnul primar
Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute de domnii consilieri în
cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.67 din 19 mai 2020
privind aprobarea bilanțului contabil si a situațiilor financiare anuale încheiate la data de
31.12.2019 ale Serviciului Public de Alimentare cu Apa Canalizare și Salubritate
Marghita.
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții a Serviciului
Public de Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubritate Marghita, a fost inițiat de domnul
primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute de domnii consilieri
în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat.
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.68 din 19 mai 2020
privind aprobarea statului de funcții a Serviciului Public de Alimentare cu Apa, Canalizare
si Salubritate Marghita.
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Punctul șase. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de buget pe anul 2020
la SC Parc Balneomar SA Marghita, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Materialele au fost studiate și dezbătute de domnii consilieri în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat.
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.69 din 19 mai 2020
pentru aprobarea proiectului de buget pe anul 2020 la SC Parc Balneomar SA Marghita.
Punctul șapte. Proiectul de hotărâre pentru diminuarea suprafeței concesionate si a
redevenței stabilite prin contractul de concesiune directa nr. 1386 din 20.03.2006 si a actelor
adiționale încheiat e cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad in baza Hotărârii de
Consiliu Local nr. 109 din 30 noiembrie 2005, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan
Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute de domnii consilieri în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat.
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.70 din 19 mai 2020
pentru diminuarea suprafeței concesionate si a redevenței stabilite prin contractul de
concesiune directa nr. 1386 din 20.03.2006 si a actelor adiționale încheiat e cu
Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad in baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 109 din 30
noiembrie 2005.
Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat
”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru
proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de nord vest a
județului Bihor, în perioada 2014-2020”, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan
Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute de domnii consilieri în cadrul comisiilor de
specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat.
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.71 din 19 mai 2020
privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din zona de nord vest a județului Bihor, în perioada
2014-2020”.
Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 236 str.
Kolcsey Ferenc, Marghita, din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Marghita, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele
au fost studiate și dezbătute de domnii consilieri în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat și de domnul consilier
Pop Cristian din partea Comisiei juridice .
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Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.72 din 19 mai 2020
privind aprobarea modificării poziției nr. 236 str. Kolcsey Ferenc, Marghita, din inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita.
Punctul zece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a cotei
părți de 197mp/17137 mp. din terenul cu nr. topo. 1473/2 ,înscris în C.F. 105010-Marghita,
situat în Municipiul Marghita , str.Jokai Mor nr. 30 aflat in domeniul privat al Municipiului
Marghita, către Mate Ștefan și soția Mate Viorica , pentru extinderea construcției, a fost
inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute de
domnii consilieri în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat.
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.73 din 19 mai 2020
privind aprobarea concesionării directe a cotei părți de 197mp/17137 mp. din terenul cu
nr. topo. 1473/2 ,înscris în C.F. 105010-Marghita, situat în Municipiul Marghita , str.Jokai
Mor nr. 30, aflat in domeniul privat al Municipiului Marghita, către Mate Ștefan și soția
Mate Viorica , pentru extinderea construcției.
Punctul unsprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind
acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, a fost inițiat
de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute de domnii
consilieri în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de: domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat, domnul consilier Pop
Cristian din partea Comisiei juridice și doamna consilier Nagy Gabriella din partea Comisiei
sociale.
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.74 din 19 mai 2020
pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru
plata serviciilor oferite de bonă.
Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții la
Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita, aprobat prin H.C.L. nr.52/19.03.2020 privind
aprobarea Organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita
pentru anul 2020, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost
studiate și dezbătute de domnii consilieri în cadrul comisiilor de specialitate.
Doamna Bradacs Aliz, managerul Spitalul Municipal ”Dr. Pop Mircea” Marghita
solicită modificarea proiectului în sensul includerii unui nou , care prevede suplimentarea
posturi cu 8 posturi – 6 asistente și 2 infirmiere.
Raportul de avizare este prezentat de: domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat și doamna consilier
Nagy Gabriella din partea Comisiei sociale.
Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma
modificată.
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Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.75 din 19 mai 2020
pentru modificarea Statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita,
aprobat prin H.C.L. nr.52/19.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a statului de
funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita pentru anul 2020.
Punctul treisprezece. Proiectul de hotărâre pentru stabilirea prețului de vânzare in
baza raportului de evaluare a terenului proprietate privată a Municipiului Marghita, situat pe
str. Ierului nr. 39 , teren aferent locuinței obținut prin efectul legii 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala de către Hégető
Alexandru si soția Hégető Angela, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.
Materialele au fost studiate și dezbătute de domnii consilieri în cadrul comisiilor de
specialitate.
Domnul consilier Arkosi Anton arată că în cadrul comisiei de negociere a fost stabilit
prețul de vânzare la suma de 7,5 euro/mp + TVA., cu termen de plată până la data de 31 iulie
2020.
Raportul de avizare este prezentat de: domnul consilier Arkoși Anton din partea
Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat și domnul consilier
Pop Cristian din partea Comisiei juridice.
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.76 din 19 mai 2020
pentru stabilirea prețului de vânzare in baza raportului de evaluare a terenului proprietate
privată a Municipiului Marghita, situat pe str. Ierului nr. 39 , teren aferent locuinței
obținut prin efectul legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuințe proprietate personala de către Hégető Alexandru si soția Hégető Angela.
Punctul paisprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Construire
teren sintetic de sport" Marghita, str. Tudor Vladimirescu nr. 7 , nr.cad. 104908, a fost inițiat
de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute de domnii
consilieri în cadrul comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare este prezentat de domnul consilier Horváth Sandor din partea
Comisiei de urbanism.
Nu sunt purtate discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind supus
spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.77 din 19 mai 2020
pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții " Construire teren sintetic de sport" Marghita, str. Tudor
Vladimirescu nr. 7 , nr.cad. 104908.
Punctul cincisprezece. Raportul privind starea economică, socială și de mediu a
Municipiului Marghita pe anul 2019. Materialul întocmit de domnul primar a fost studiat de
domnii consilieri și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate.
Consiliul local a luat la cunoștință raportul prezentat.
Punctul șaisprezece:
Sunt prezentate cererile discutate în cadrul comisiilor de specialitate și sunt prezentate
soluțiile acestora.
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Nefiind alte probleme de discutat, președintele de ședință mulțumește pentru
participarea la lucrările ședinței și declară ședința încheiată.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Szabo Peter Istvan

SECRETAR GENERAL
jr.Demeter Cornelia

Prezentul dosar conține un număr de
____________________________________________file
șnuruite și sigilate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Szabo Peter Istvan

SECRETAR GENERAL
jr.Demeter Cornelia

Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor

