Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor

PROCES VERBAL
Încheiat azi 30 iunie 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. Horváth Sándor, 6.Lazăr Ioan, 7. Mărieș Mihaela, 8. Nagy
Gabriella, 9. Oros Ramona Alice, 10. Papai Iosif, 11. Pop Gavril, 12.Pop Raul Cristian,
13.Pop Viorel, 14. Şandor Emil. Absentează motivat domnii consilieri Ciarnău Claudiu și
Szabo Peter Istvan, domnul consilier Dragomir Iuliu Cristian sosește cu întârziere.
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
Szabo Timea, jurist din partea compartimentului juridic.
Auditoriu: Botoș Alexandru și Groze Liviu.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin afișarea pe panoul de afișaj de la intrarea în
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 26 iunie 2020, a Dispoziției Primarului nr.
307 din 26 iunie 2020. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest
sens. Consilierii au fost convocați în data de 26 iunie 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 26 iunie 2020.
Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17
consilieri în funcție sunt prezenți 14 consilieri ședința fiind statutară.
Deoarece domnul consilier Szabo Peter Istvan lipsește motivat este ales președintele
de ședință conform Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Marghita
în persoana domnului consilier Sandor Emil pentru ședința actuală și perioada iulieseptembrie 2020, fiind adoptată cu votul ”pentru” a 14 consilieri, Hotărârea nr.91 din 30
iunie 2020 privind alegerea președintelui de ședință.
Se supune spre aprobare procesul verbale al ședinței ordinare din 18 iunie 2020. Nu
sunt aduse modificări, procesul verbal fiind supus spre aprobare sub forma prezentată. Cu
votul ”pentru” a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr 92 din 30 iunie 2020 privind
aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din 18 iunie 2020.
Domnul primar solicită aprobarea suplimentării ordinii de zi cu un punct, având în
vedere solicitarea STS și anume:
”Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.105/27.08.2009
privind darea în administrare către Serviciul de Telecomunicații Speciale a suprafeței de
teren de 200 mp identificată cu nr. topo 2297, Marghita, județul Bihor”.
Președintele de ședință domnul Șandor Emil , supune spre aprobare cu modificarea
propusă următoarea,
Ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile pe sezonul estival
2020 de către SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal Marghita
Inițiator . primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: comisia de buget finanțe
2. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză privind cheltuielile
efectuate în perioada octombrie 2016 de către SC Parc Balneomar SA
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Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: comisia juridica
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC Parc
Balneomar SA
Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: comisia juridica și comisia de buget finanțe
4. Discutarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea volumului pubelelor la gospodarii
individuale(case familiale) din municipiul Marghita si satele aparținătoare pentru
operatorul de salubrizare AVE Bihor si aprobarea modului de plată a serviciului de
salubrizare a municipiului Marghita
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.105/27.08.2009
privind darea în administrare către Serviciul de Telecomunicații Speciale a suprafeței
de teren de 200 mp identificată cu nr. topo 2297, Marghita, județul Bihor.

Ordinea de zi este votată cu 14 voturi ”pentru„ fiind adoptată Hotărârea nr.93 din 30
iunie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din 30 iunie 2020.
Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile
pe sezonul estival 2020 de către SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal 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 favorabil este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din
partea Comisiei de buget finanțe.
Domnul consilier Pop Cristian consideră că tariful propus este mic ar fi de părere că
prețul unui bilet de adulți să fie 18 lei, iar , studenții, elevii și pensionarii să plătească cam 1213 lei.
Sosește în sală domnul consilier Dragomir Cristian.
Doamna Szabo Timea, arată că acest tarif propus a fost calculat pentru a acoperi
cheltuielile, prin urmare nu consideră că ar trebui majorate.
Domul consilier Horvath Sandor este de părere că, dacă consiliul de administrație a
venit cu aceste propuneri și aceștia au considerat că, se descurcă din aceste încasări, atunci
este de acord cu stabilirea lor la această valoare.
Domnul consilier Ciora Florian este și el de acord cu tarifele stabilire cu condiția ca
societatea să nu iasă în pierdere cu aceste valori.
Domnul consilier Dragomir Cristian consideră că dacă societatea a ieșit bine anul
trecut atunci probabil se vor descurca și în acest an. Consideră că majorarea tarifelor ar duce
la mai puțini clienți și implicit la mai puține încasări.
Nu sunt purtate alte discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind
supus spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 14 consilieri și o abținere (domnul consilier Pop Cristian) este
adoptată Hotărârea nr.94 din 30 iunie 2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor
aplicabile pe sezonul estival 2020 de către SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul
municipal Marghita.
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Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză privind
cheltuielile efectuate în perioada octombrie 2016 de către SC Parc Balneomar SA, 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 Pop Cristian din partea
Comisiei juridice.
Președintele de ședință solicită propuneri pentru membrii comisiei:
UDMR – propune pe domnul consilier Papai Iosif.
PSD – propune pe domnul consilier Pop Gavril
PNL – nu are propunere
Nu sunt purtate alte discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind
supus spre aprobare sub forma inițială cu completarea celor doi consilieri.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.95 din 30 iunie 2020
privind constituirea unei comisii de analiză privind cheltuielile efectuate în perioada
octombrie 2016 de către SC Parc Balneomar SA.
Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al
SC Parc Balneomar SA, Materialele au fost studiate și dezbătute de domnii consilieri în cadrul
comisiilor de specialitate.
Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton din
partea Comisiei de buget finanțe și de domnul consilier Pop Cristian din partea Comisiei
juridice.
Nu sunt purtate alte discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind
supus spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.96 din 30 iunie 2020
privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC Parc Balneomar SA.
Punctul patru. Discutarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea volumului
pubelelor la gospodarii individuale(case familiale) din municipiul Marghita si satele
aparținătoare pentru operatorul de salubrizare AVE Bihor si aprobarea modului de plată a
serviciului de salubrizare a municipiului Marghita , a fost inițiat de domnul primar Pocsaly
Zoltan-Ladislau.
Domnul consilier Papai Iosif prezintă faptul că pentru colectarea deșeurilor se vor
folosi:
Recipientele pentru colectarea deșeurilor de la gospodării individuale (case familiale)
următoarele dimensiuni și feluri:
•
pentru rezidual pubela 40 litri, culoare neagră;
•
pentru hârtie/carton saci albaștrii de 120 litri;
•
pentru plastic/metal saci galbeni de 120 litri;
•
pentru sticlă pubela 30 litri, culoare verde;
•
pentru biodeșeuri pubela maro de 23 litri.
Colectarea deșeurilor de la asociații de proprietari (blocuri de locuit) se va face tot prin
platformele de colectare existente cu diferența că vor fi dotate cu containere/pubele
personalizate pentru fiecare fracție (plastic/metal- galben, hârtie/carton- albastru, sticlăverde).
De asemenea precizează că la gospodăriile se va aplica un abonament lunar de 23 lei,
sumă ce conține ridicarea la două săptămâni a deșeurilor din sacii albaștri, galbeni, verde și
pubela maro. Colectarea pubelei de 40 litri, cea reziduală urmează a fi taxată la fiecare
ridicare cu suma de 6 lei. Se ajunge astfel la o taxă maximă lunară, în cazul în care se golește
pubela de 5 ori pe lună, la suma de 53 lei.
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Acest proiect urmează procedura dezbaterii publice, urmând a se reîntoarce în plenul
consiliului pentru aprobarea formei finale.
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.
nr.105/27.08.2009 privind darea în administrare către Serviciul de Telecomunicații Speciale a
suprafeței de teren de 200 mp identificată cu nr. topo 2297, Marghita, județul Bihor, a fost
inițiat de domnul primar. Domnii consilieri au studiat materialul înainte de ședință, fiind
postat pe mail-lul fiecărui consilier.
Nu sunt purtate alte discuții, nu sunt aduse modificări, proiectul de hotărâre fiind
supus spre aprobare sub forma inițială.
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.97 din 30 iunie 2020
pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.105/27.08.2009 privind darea în administrare
către Serviciul de Telecomunicații Speciale a suprafeței de teren de 200 mp identificată cu
nr. topo 2297, Marghita, județul Bihor.
Nefiind alte probleme de discutat, președintele de ședință mulțumește pentru
participarea la lucrările ședinței și declară ședința încheiată.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Șandor Emil

SECRETAR GENERAL
jr.Demeter Cornelia
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Prezentul dosar conține un număr de
____________________________________________file
șnuruite și sigilate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Sandor Emil

SECRETAR GENERAL
jr.Demeter Cornelia

