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PROCES VERBAL 

 

 

  
Încheiat azi, 26 februarie 2015, orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei municipiului 

Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Marghita, convocată în baza Dispoziţiei 

Primarului nr. 133 din 20 februarie 2015.  

Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan , Arkosi Anton, Botos 

Alexandru,  Carp Mariana , Ciarnău Claudiu, Cheregi Gheorghe, Horvath Sandor,  Ilieş Moise,  

Kotlar Norbert, Lazăr Ioan, Măries Mihaela, Nagy Gabriella, Papai Iosif, Petrică Ionuţ, Pop 

Gavril, Pop Viorel şi Sandor Emil.  

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, secretarul 

municipiului – doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena, şef serviciu administraţie locală, 

Bereteu Viorica şef birou buget-finanţe,  doamna Szabo Timea, din cadrul aparatului permanent 

de lucru al consiliului local. De asemenea invitaţi la lucrările şedinţei sunt: Cosmin Durnea – 

director SPAACS Marghita, Demeter Veronica - directorul Casei de cultură şi Atyim Lavinia- 

directorul Bibliotecii Municipale „I.Munteanu” Marghita, Bisa Eva din partea Direcţiei tehnice. 

Sunt prezenţi delegaţii săteşti din  Ghenetea, Naghi Marin şi Cheţ, Borsi Erno. 

Auditoriu:  Demian Zsolt, Posztner Sarolta, Lozoc Teodor, Sas Marcel, Sipos Zsolt 

Ferencz, Kocsis Emese. 

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 

Primăria Municipiului Marghita, în data de 20 februarie 2015 a Dispoziţiei Primarului nr. 133 

din 20 februarie 2015. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de 20 februarie 

2015, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, precum şi ordinea 

de zi.  

Preşedintele de şedinţă doamna consilier Mărieş Mihaela constată că sunt întrunite 

condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei ordinare. Supune spre adoptare conţinutul proceselor 

verbale întocmite cu ocazia şedinţelor din luna ianuarie. Consiliul local cu unanimitate de voturi 

adoptă procesele verbale sub forma întocmită. 

Preşedintele de şedinţă  supune spre aprobare următoarea: 

  

Ordine de zi     

                                                       

1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de pierderea calităţii de membru în Consiliu de 

administraţie al Colegiului Naţional “Octavian Goga” şi numirea unui nou membru în consiliul 

de administraţie 

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare    : Comisia de  învăţământ, cultura, social   

  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară la 

31 decembrie 2014 

 Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

 Raport de avizare: Comisia de buget finanţe 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al 

Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita 

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe 

  

4.   Proiect de  hotărâre privind stabilirea unui nou termen de vânzare si achitare a preţului pentru 

terenul  in cota de 22/655  mp.     din parcela cu  nr. topografic 45/7 din CF  523 Marghita si a 

suprafeţei de 60 mp. nr.  cadastral 1097  ,înscris in C.F. nr. 7401 Marghita ,  teren proprietate 

privata a municipiului  situat in Marghita str. Crinului  nr. 5 către proprietarul construcţiei SC 

Bila Com SRL  

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 

  

5. Proiect de hotărâre  privind concesionarea unei suprafeţe de teren situată în str. Piata 

Independentei Bl.2, domeniului privat al municipiului Marghita înscris in  CF nr. C.F. 103149 , 

nr. top.19/6 ,   în vederea extinderii locuinţei  

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 

  

6. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare a obiectivelor investiţiei” Îmbunătăţirea 

infrastructurii de apă potabila si apa uzată , in localitatea Marghita, implementata prin Agenţia  

de Implementare C.N.I. SA “ către Serviciul Public de Apă ,  Canalizare si Salubritate Marghita.  

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat  

  

7. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Apă ,  Canalizare 

si Salubritate Marghita  a casei de pompe si clădirea fostului laborator ,pe motivul dezafectării  

acestora şi a lipsei utilităţii publice.  

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat  

  

8.  Proiect de hotărâre pentru trecerea unor terenuri din domeniul public al oraşului Marghita in 

domeniul privat al municipiului Marghita.  

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare    : Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia juridica              

  

9. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilelor in 

suprafaţă de 20596 mp. si  540 mp.  situate in zona str. T.Vladimirescu , reprezentând teren situat 

in intravilanul municipiului Marghita.  

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare    : Comisia de administrare a domeniului public si privat,  

  



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 

______________________________JUDEŢUL BIHOR____________________________________ 
 

 

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilelor in 

suprafaţa de 617 mp     reprezentând teren situat in intravilanul municipiului Marghita, având 

destinaţia de teren aferent pod peste râul Barcau. 

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare    : Comisia de administrare a domeniului public si privat,  

  

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Marghita cu 

Clubul Sportiv Viitorul Marghita.  

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare    : Comisia juridica 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea subvențiilor pentru asistență socială pe anul 2015 în 

baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții  asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate  juridică care înființează  și administrează  unități de asistență socială 

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare: Comisia socială, cultura, sport , tineret 

  

13. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea concesionarii suprafeţei de construcţie libera din 

clădirea proprietate privata a municipiului Marghita înscrisa pe nr. top. 64/2 – fosta clădire a 

Unitatii militare către asociaţii si organizaţii nonprofit.  

Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  

  

14. Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primăria municipiului  Marghita pe 

semestrul II al anului   2014 

Prezintă.:   Serviciul de administraţie publica locala       

  

15. Raport privind accesul cetățenilor la informațiile de interes public în conformitate cu 

prevederile Legii 544/2001  

Prezintă.:   Serviciul de administraţie publica locala       

                      

16. Informare  privind activitatea desfăşurata pe anul 2014 de către Biblioteca Municipala 

I.Munteanu Marghita 

Prezintă. Conducerea Bibliotecii municipale 

  

17. Informare  privind activitatea desfăşurata pe anul 2014 de către Casa de Cultura a 

municipiului Marghita  

Prezintă. Conducerea Casei de cultura  

  

Se supune la vot ordinea de zi, fiind adoptată cu 17 voturi „pentru”, Hotărârea nr.16 din 

26 februarie 2015 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al 

municipiului Marghita din 26 februarie 2015 şi a proceselor verbale încheiate cu ocazia 

şedinţelor anterioare. 
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Punctul unu.  Proiectul de hotărâre prin care se ia act de pierderea calităţii de membru în 

Consiliu de administraţie al Colegiului Naţional “Octavian Goga” şi numirea unui nou membru 

în consiliul de administraţie este prezentat de iniţiator domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare : Comisia de  învăţământ, cultura, social  cu un vot pentru şi patru 

abţineri nu a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Arkosi Anton în numele grupului UDMR arată că nu votează acest 

proiect de hotărâre, considerând că şcoala trebuia să aducă la cunoştinţa consiliului în prealabil 

această problemă, domnul consilier Ciarnău fiind numit de consiliu în această funcţie. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că, a depus la secretariatul Colegiului Naţional 

Octavian Goga Marghita, un document prin care contestă decizia directorului de încetare a 

mandatului dânsului, în calitate de membru al consiliului de administraţie al colegiului. Nu 

consideră că a absentat nemotivat de la lucrările şedinţelor C.A., putând depune acte în acest 

sens. De asemenea, decizia de demitere a dânsului din consiliul de administraţie trebuia 

comunicată dânsului pe bază de semnătură, lucru ce nu a fost făcut. Consideră că legislaţia în 

domeniu  trebuie respectată dar,  conducerea colegiului, prin modul în care a convocat şedinţele 

şi a pus la dispoziţia membrilor C.A. a avut unele greşeli, dar acestea au fost trecute cu vederea. 

Deoarece a depus plângerea prealabilă la C.N.”O.Goga” solicită rediscutarea acestui punct de pe 

ordinea de zi  la o dată ulterioară, dată la care să fi primit un răspuns la această plângere. 

Doamna consilier Nagy Gabriella – în calitate de consilier şi director al unei instituţii de 

învăţământ similar – consideră că cele două părţi trebuie să ajungă la un numitor comun. 

Convocarea şedinţelor C.A. să se facă după consultarea prealabilă a membrilor ei şi fixarea de 

comun acord a unei ore convenite în prealabil.  

Doamna secretar Demeter Cornelia arată că, acest punct pe ordinea de zi a fost introdusă 

la solicitarea domnului director de la C.N.”O.Goga” Marghita, invocându-se imposibilitatea 

funcţionării consiliului de administraţie cu un membru lipsă, ca urmare a demiterii domnului 

Ciarnău Claudiu. 

Domnul consilier Sandor Emil este de părere că, în momentul de faţă nu se poate discuta 

despre această temă, deoarece plângerea depusă de domnul consilier nu a fost soluţionată încă de 

conducerea colegiului. 

Domnul Petrică Ionuţ – în regulamentul de funcţionare al consiliului de administraţie, nu 

există un termen în care pot fi depuse motivările absenţelor, pe viitor să se remedieze această 

lipsă. De asemenea oriunde s-ar fi aflat domnul consilier Ciarnău putea anunţa telefonic lipsa lui 

de la aceste şedinţe, motivările depunându-le ulterior. 

Doamna consilier Nagy Gabriella arată că întradevăr ordinele în vigoare, nu prevăd 

termene de depunere a motivărilor absenţelor, dar reglementul poate fi modificat în acest sens. 

De asemenea la convocarea şedinţelor trebuie avute unele aspecte, convocarea lor cu 72 ore 

înainte şi tot atunci comunicarea materialelor ce urmează a fi dezbătute. 

Domnul consilier Ilies Moise spune că s-a ajuns aici deoarece nu există o bună colaborare 

între directorul colegiului şi membrii consiliului de administraţie. Domnul Ciarnău Claudiu 

trebuia informat în scris sub semnătura pentru a afla decizia şi a lua măsurile ce se cuvin. 

Domnul Sas Marcel – directorul Colegiului Naţional “O.Goga” Marghita, arată că este o 

situaţia inedită, dar consideră că dânsul a respectata prevederile legale. Consiliul local trebuie să 

ia o decizie în acest sens, deoarece consiliul de administraţie nu poate funcţiona fără un membru. 

În prezent C.A. are doar 12 membrii titulari şi prin urmare nu poate lua decizii. De aceea a 

solicitat consiliului înlocuirea domnului Ciarnău cu un alt membru, deoarece în viitorul foarte 
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apropriat C.A. trebuie să adopte Regulamentul intern al şcolii, instituţia neputând funcţiona la 

rându-i fără acest regulament. Îi explică domnului Ciarnău Claudiu, că această decizie de 

demitere a dânsului nu este de natură politică, dânsul constatând doar că au fost nerespectate 

anumite prevederi. De asemenea, va studia plângerea depusă de domnul consilier la secretariatul 

instituţiei şi-i va da un răspund în termen legal. 

Domnul consilier Ilies Moise arată că au fost aduse argumente pro şi contra, dar consiliul 

local trebuie să ia o decizie în acest sens , pentru ca şcoala să funcţioneze. 

Domnul primar arată că a iniţiat acest proiect de hotărâre la solicitarea Colegiului prin 

domnul director Sas Marcel, dar dacă se doreşte cu orice preţ eliminarea domnului Ciarnău ca 

reprezentant al consiliului local în C.A., el îl poate deleagă pe domnul Ciarnău în C.A al 

colegiului, ca reprezentant al primarului în C.A. 

Domnul consilier Arkosi Anton este nemulţumit de acest circ care s-a iscat în jurul 

acestei probleme, dânsul considerând că este o totuşi o dispută politică. Consideră că este 

nepermis ca orgoliile politice să influenţeze în această măsură activitatea educaţională. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu este de părere că lucrurile trebuie văzute limpede, 

consilierii sunt aleşi de cetăţenii urbei, el fiind reprezentantul acestor alegători în acest C.A. Prin 

urmare domnul director îi jigneşte şi-şi bate joc de aceştia. Domnul director respecta legea 

preferenţial, doar anumite articole şi aliniate, pe celelalte le omite să le aplice ad literam. Dânsul 

arară că şi comportamentul domnului director în timpul şedinţelor C.A. lasă de dorit. 

Domnul Sas Marcel îl acută pe domnul consilier că-i ţine morală pe nedrept, nu-l poate 

acuza pe nedrept în faţa consiliului. Dânsul a emis o decizie, prin urmare consiliul local trebuie 

să ia o hotărâre în acest sens. Declaraţia domnului consilier Ciarnău, că dânsul respectă anumite 

articole de lege, pe celelalte le ignorează nu justifică faptul că domnul Ciarnău a lipsit de la 

aceste şedinţe. 

Preşedintele de şedinţă doamna Mărieş Mihaela linişteşte spiritele, arătând că astfel de 

discuţii nu sunt binevenite şi pentru a aduce această problemă la numitor comun părţile să se 

retragă din sală. 

Se ia o pauză de cinci minute. 

După întoarcerea în sală domnul Sas Marcel – directorul Colegiului Naţional Octavian 

Goga – reprezentantul a 1500 elevi, anunţă că îşi retrage dispoziţia privind pierderea calităţii de 

membru în Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional “Octavian Goga” a domnului 

Ciarnău Claudiu. 

Decizia privind menţinerea calităţii de membru în consiliul de administraţie a domnului 

Ciarnău Claudiu, a fost anexat prezentului proces verbal. 

  

Punctul doi.  Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de 

execuţie bugetară la 31 decembrie 2014 este prezentat de iniţiator, domnul primar, Pocsaly 

Zoltan Ladislau. 

  Raport de avizare este prezentat de  Comisia de buget finanţe 

Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată.  

Cu votul a 17 consilieri „pentru” este adoptată Hotărârea nr.17 din 26 februarie 2015 

privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară la 31 decembrie 2014. 
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Punctul trei.  Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2015 al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita este 

prezentat de iniţiator domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raportul de avizare favorabil este dat de  Comisia de buget finanţe. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată.  

Cu votul a 16 consilieri „pentru” – nu a votat domnul consilier Horvath Sandor în baza 

art.46,alin.1 din Legea 215/2001- este adoptată Hotărârea nr.18 din 26 februarie privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Serviciului Public de Alimentare 

cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita 
  

Punctul patru.   Proiectul de  hotărâre privind stabilirea unui nou termen de vânzare si 

achitare a preţului pentru terenul  in cota de 22/655  mp.     din parcela cu  nr. topografic 45/7 din 

CF  523 Marghita si a suprafeţei de 60 mp. nr.  cadastral 1097  ,înscris in C.F. nr. 7401 Marghita 

,  teren proprietate privata a municipiului  situat in Marghita str. Crinului  nr. 5 către proprietarul 

construcţiei SC Bila Com SRL este prezentat de iniţiator, domnul primar, Pocsaly Zoltan 

Ladislau. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de administrare a domeniului 

public si privat 

Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată.  

Cu votul a 17 consilieri „pentru” este adoptată Hotărârea nr.19 din 26 februarie 2015 

privind stabilirea unui nou termen de vânzare si achitare a preţului pentru terenul  in cota de 

22/655  mp.     din parcela cu  nr. topografic 45/7 din CF  523 Marghita si a suprafeţei de 60 

mp. nr.  cadastral 1097  ,înscris in C.F. nr. 7401 Marghita ,  teren proprietate privata a 

municipiului  situat in Marghita str. Crinului  nr. 5 către proprietarul construcţiei SC Bila 

Com SRL. 

  

Punctul cinci.. Proiectul de hotărâre  privind concesionarea unei suprafeţe de teren 

situată în str. Piata Independentei Bl.2, domeniului privat al municipiului Marghita înscris in  CF 

nr. C.F. 103149 , nr. top.19/6 ,   în vederea extinderii locuinţei  este retras de pe ordinea de zi de  

iniţiator, domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 

  

 Punctul şase. Proiectul de hotărâre privind  darea în administrare a obiectivelor 

investiţiei” Îmbunătăţirea infrastructurii de apă potabila si apa uzată , in localitatea Marghita, 

implementată prin Agenţia  de Implementare C.N.I. SA “ către Serviciul Public de Apă ,  

Canalizare si Salubritate Marghita este prezentat de iniţiator, domnul primar, Pocsaly Zoltan 

Ladislau. 

 Raport de avizare este prezentat de Comisia de administrare a domeniului public si privat   

 Doamna Bisa Eva arată că lucrarea a fost recepţionată, trebuie inventariată şi predate la 

SPAACS Marghita. Investiţia este funcţională, lucrarea a fost modificată pe ici colo, dar totul 

este bine  din partea ei, putându-se da curs acestui proiect de hotărâre. 

Nu sunt purtate alte discuţii proiectul fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată.  

 Cu votul a 17 consilieri „pentru” este adoptată Hotărârea nr.20 din 26 februarie 2015 

privind  darea în administrare a obiectivelor investiţiei” Îmbunătăţire infrastructurii de apă 

potabila si apa uzată , in localitatea Marghita ,implementată prin Agenţia  de Implementare 

C.N.I. SA “ către Serviciul Public de Apă ,  Canalizare si Salubritate Marghita. 
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Punctul şapte. Proiectul de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului 

Public de Apă ,  Canalizare si Salubritate Marghita  a casei de pompe si clădirea fostului 

laborator ,pe motivul dezafectării  acestora şi a lipsei utilităţii publice. Este prezentat de iniţiator. 

domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de administrare a domeniului 

public si privat . 

Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată.  

Cu votul a 17 consilieri „pentru” este adoptată Hotărârea nr.21 din 26 februarie 2015 

privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Apă ,  Canalizare si Salubritate 

Marghita  a casei de pompe si clădirea fostului laborator ,pe motivul dezafectării  acestora şi a 

lipsei utilităţii publice. 

  

Punctul opt. Proiectul de hotărâre pentru trecerea unor terenuri din domeniul public al 

oraşului Marghita in domeniul privat al municipiului Marghita este prezentat de iniţiator domnul 

primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de administrare a domeniului 

public si privat, Comisia juridică. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată.  

Cu votul a 16 consilieri „pentru” – a absentat la vot doamna consilier Nagy Gabriella - 

este adoptată  Hotărârea nr.22 din 26 februarie 2015 pentru trecerea unor terenuri din 

domeniul public al oraşului Marghita in domeniul privat al municipiului Marghita. 

  

Punctul nouă.  Proiectul de hotărâre pentru  aprobarea Planului de amplasament si 

delimitare a imobilelor in suprafaţă de 20596 mp. si  540 mp.  situate in zona str. T.Vladimirescu 

, reprezentând teren situat in intravilanul municipiului Marghita este prezentat de iniţiator 

domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de  Comisia de administrare a domeniului 

public si privat,  

Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată.  

Cu votul a 17 consilieri „pentru” este adoptată Hotărârea nr.23 din 26 februarie 2015 

pentru  aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilelor in suprafaţă de 20596 

mp. si  540 mp.  situate in zona str. T.Vladimirescu , reprezentând teren situat in intravilanul 

municipiului Marghita. 

  

Punctul zece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament si 

delimitare a imobilelor in suprafaţa de 617 mp     reprezentând teren situat in intravilanul 

municipiului Marghita, având destinaţia de teren aferent pod peste râul Barcau este prezentat de 

iniţiator, domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de Comisia de administrare a domeniului 

public si privat. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată.  

Cu votul a 17 consilieri „pentru” este adoptată Hotărârea nr.24 din 26 februarie 2015 

pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilelor in suprafaţa de 617 mp     
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reprezentând teren situat in intravilanul municipiului Marghita, având destinaţia de teren 

aferent pod peste râul Barcau. 
  

Punctul unsprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea asocierii Consiliului Local al 

municipiului Marghita cu Clubul Sportiv Viitorul Marghita este prezentat de iniţiator domnul 

primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia juridica. 

Domnul consilier Sandor Emil propune amendamente şi anume: 

- perioada contractului să fie de cinci ani 

- includerea mai multor ramuri sportive care sunt acreditate în clubul sportiv 

Amendamentele sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 

Sunt propuşi reprezentanţi a consiliului local în consiliul de conducere al  clubului 

domnii consilieri Demian Zolt şi Sandor Emil. 

Se supune la vot : 14 consilieri “ pentru” , 3 “împotrivă”( Mărieş M, Petrică I şi Pop G.) 

sunt desemnaţi reprezentanţii consiliului local. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre sub forma modificată. 

Cu votul a 14 consilieri “ pentru” , şi 1 “împotrivă”( Petrică Ionuţ ) şi 2 „abţineri” ( Pop 

Gavril şi Mărieş Mihaela)  este adoptată Hotărârea nr.25 din 26 februarie 2015 pentru 

aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Marghita cu Clubul Sportiv Viitorul 

Marghita. 

Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea subvenţiilor pentru 

asistenţă socială pe anul 2015 în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții  

asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate  juridică care înființează  și administrează  

unități de asistență socială este prezentat de iniţiator domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raport de avizare favorabil este prezentat de  Comisia socială, cultura, sport , tineret. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată.  

Cu votul a 17 consilieri „pentru” este adoptată Hotărârea nr.26 din 26 februarie 2015 

privind aprobarea subvențiilor pentru asistență socială pe anul 2015 în baza Legii 34/1998 

privind acordarea unor subvenții  asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate  juridică 

care înființează  și administrează  unități de asistență socială. 

  

Punctul treisprezece. Proiectul de hotărâre  pentru aprobarea concesionarii suprafeţei de 

construcţie libera din clădirea proprietate privata a municipiului Marghita înscrisa pe nr. top. 

64/2 – fosta clădire a Unitatii militare către asociaţii si organizaţii nonprofit, este prezentat de 

iniţiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raport de avizare favorabil este prezentat de Comisia de administrare a domeniului 

public si privat cu o completare ca reparaţiile să se facă pe cheltuiala comunităţii creştine şi fără 

a se deduce din suma datorată. 

Cu această completare este adoptată cu 17 voturi “pentru” Hotărârea nr.27 din 26 

februarie 2015 pentru aprobarea concesionarii suprafeţei de construcţie libera din clădirea 

proprietate privata a municipiului Marghita înscrisa pe nr. top. 64/2 – fosta clădire a Unitatii 

militare către asociaţii si organizaţii nonprofit. 
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Punctul paisprezece.  Raportul privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la 

Primăria municipiului  Marghita pe semestrul II al anului   2014 este prezentat de doamna Ciupe 

Elena şeful serviciului de administraţie publica locală.       

 Consiliul local a luat act de modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primăria 

municipiului  Marghita pe semestrul II al anului   2014. 

  

Punctul cinsprezece. Raportul privind accesul cetățenilor la informațiile de interes 

public în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 este prezentat de doamna Ciupe Elena şeful 

serviciului de administraţie publica locală.       

Consiliul local a luat la cunoştinţă  raportul privind accesul cetățenilor la informațiile de 

interes public în conformitate cu prevederile Legii 544/2001.                      

  

Punctul şaisprezece: Informarea  privind activitatea desfăşurată pe anul 2014 de către 

Biblioteca Municipala I.Munteanu Marghita este prezentat de doamna Atyim Lavinia. 

 Consiliul local a luat la cunoştinţă  informarea  privind activitatea desfăşurată pe anul 

2014 de către Biblioteca Municipala I.Munteanu Marghita. 

 Doamna consilier Carp Mariana este mulţumită de activitatea desfăşurată exprimându-şi 

dorinţa de a fi anunţată când se desfăşoară anumite activităţi în cadrul bibliotecii. 

 Aceeaşi părere este împărtăşită şi de doamna consilier Mărieş Mihaela. 

  

Punctul şaptesprezece  Informarea  privind activitatea Casei de Cultura a municipiului 

Marghita desfăşurata pe anul 2014 este prezentat de către doamna Demeter Veronica directoarea 

Casei de Cultura a municipiului Marghita . 

Consiliul local a luat la cunoştinţă  informarea privind activitatea Casei de Cultura a 

municipiului Marghita desfăşurata pe anul 2014.  

Şi în acest caz doamna consilier Carp Mariana este mulţumită de activitatea desfăşurată 

exprimându-şi dorinţa de a fi anunţată când se desfăşoară anumite activităţi organizate de casa de 

cultură. 

Domnul consilier Petrică Ionuţ arată că ar trebui să se facă publicitate acestor activităţi, 

pe Internet – site-ul Primăriei , pe Facebook, sau prin publicitate electronica – vizuală TV etc. 

Domnul consilier Ilieş Moise este de părere că cele două doamne directoare ar putea fi 

corespondente locale ale unor ziare locale şi ar putea să-şi publice activitatea. 

  

Probleme diverse. 

Prezent în sală, domnul Lozoc Teodor, reprezentantul Asociaţiei de părinţi din cadrul 

Colegiului Naţional “Octavian Goga” Marghita prezintă din  nou solicitarea asociaţiei de a i se 

oferi un spaţiu, din partea primăriei, pentru ca asociaţia să-şi desfăşoare activitatea. După părerea 

dânsului locaţia oferită de şcoală este mult prea mică, nu au loc pentru arhiva proprie, iar accesul 

în acea locaţie nu se poate face oricând, numai cu un aviz prealabil din partea conducerii, mai 

ales că dânsul lucrează acolo doar după amiaza. 

Domnul director Sas Marcel arată că spaţiul oferit de colegiu pentru activitatea asociaţiei 

este una adecvată, dotată cu aparatură de birou, calculator, dulap fişet, etc. în acest sens 

prezentând şi fotografii. În ceea ce priveşte accesul în clădire, dacă asociaţia depune o 

programare a şedinţelor şi activităţilor desfăşurate dânsul o va aviza favorabil. 
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Domnului consilier Arkosi Anton în calitate de fost membru al  unei Asociaţii de părinţi i 

se pare ilogic ca o asociaţie de părinţi, a unei şcoli să funcţioneze în afara clădirii instituţiei. 

Şedinţele mari, cu toţi preşedinţii pe clase pot fi organizate în sălile de clasă. Activitatea 

asociaţiei este strâns legată de şcoala pe care o reprezintă şi este în interesul lor comun să cadă la 

învoială. 

Doamna Carp este de părere că problemele trebuie rezolvate în interiorul instituţiei. 

Domnul director Sar Marcel arată că numai de când activează această conducere a 

asociaţiei de părinţi sunt astfel de probleme, dânsul fiind reclamat de aceştia la toate forurile 

posibile. 

În replică domnul Lozoc îi răspunde că nu au fost probleme deoarece asociaţiile 

anterioare nu au funcţionat legal. 

Domnul consilier Arkosi Anton solicită ca într-un termen de două luni cele două părţi să 

se înţeleagă, în caz contrar asociaţiei îi vom oferi în limita posibilităţilor o locaţie pentru 

funcţionare. 

Domnul consilier Sandor Emil este de părere că ajunge o lună pentru a se înţelege cele 

două părţi. 

Domnul director Sas Marcel nu găseşte rostul acestor termene, asociaţia poate ocupa 

oricând locaţia din şcoală. 

Domnul consilier Pop Gavril spune că aceste probleme sunt a şcolii deci trebuie rezolvate 

între pereţii şcolii şi nu de alţii, certurile nu-şi au rost ambele părţi trebuie să fie interesate doar 

de educaţia copiilor. 

Doamna Kocsis Emese, directorul economic al Spitalului Municipal Dr.Pop Mircea 

Marghita,  mulţumeşte consiliului pentru sumele alocate instituţiei, prezentând pe scurt Raportul 

de activitate pe anul 2014 a spitalului. Acest material face parte integrantă din procesul verbal. 

Au fost depuse de asemenea materiale din partea Colegiului Naţional Octavian Goga Şi 

liceul Tehnologic „Horea”. Acestea fac parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 Domnul consilier Petrică Ionuţ, este de părere că dacă colegii consilieri au îndoieli asupra 

modului în care anumite instituţii cheltuie banii alocaţi de către consiliul local, să se deplaseze la 

sediul acestor instituiţii şi să studieze documentaţiile solicitate la faţa locului. 

 Cererile discutate în cadrul comisiei de buget finanţe şi administrare a domeniului public 

şi privat. 

 Cererea nr.9/2015 a SC Marconf SA înregistrată sub nr. 1/234/2015 prin care solicită 

reducerea cuantumului impozitului stabilit pentru anul 2015, este respinsă având în vedere că nu 

sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute în Codul Fiscal. 

 Cererea domnului Bereczki Iosif înregistrată sub numărul 1/252/2015 prin care solicită 

atribuirea denumirii străzii aferente proprietăţii, consiliul a luat act de solicitare urmând a se face 

demersurile necesare în acest sens. 

Cererea nr.2 /2015 a Parohiei Greco Catolice Marghita înregistrată sub nr.1/584/2015 

prin care solicită plata chiriei către parohia susmenţionată în sumă de 4,5 lei/mp/lună pentru 

terenul situat pe str.N.Bălcescu în suprafaţă de 1179 mp. Aprobarea chiriei va constitui obiectul 

unui proiect de hotărâre iniţiat în acest sens.. 

Cererea nr.3 /2015 a Parohiei Greco Catolice Marghita înregistrată sub nr.1/589/2015 

prin care solicită alocarea sumei cuvenite cultului respectiv. Solicitarea va constitui obiectul unui 

proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar. 
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Cererea Clubului Pensionarilor „Senioria” Marghita nr.1/386/2015 prin care solicită 

atribuirea unei locaţii unde să-şi desfăşoare activitatea. Consiliul local în urma identificării unei 

locaţii corespunzătoare va reveni la această solicitare. 

Cererea nr.5/2015 a Parohiei Ortodoxe Marghita I, prin care se solicită atribuirea unui 

spaţiu – imobil situat în Marghita, str.Eroilor nr.6A. Deoarece dreptul de administrare a 

imobilului menţionat nu aparţine autorităţii locale cererea rămâne în aşteptare până la 

identificarea unui spaţiu adecvat. 

Domnul consilier  Ciarnău Claudiu arată că trebuie cât mai urgent discutată problema 

reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare şi Salubritate în Societate pe 

acţiuni. De asemenea pentru a avea un contact permanent cu alegătorii prin informarea acestora 

privind activitatea consiliului local şi pentru a vedea că doleanţelor lor ajung în plenul şedinţelor,  

propune studierea posibilităţii înregistrării profesionale şedinţelor de consiliu şi postarea acestor 

înregistrări pe site-ul Primăriei. 

 Doamna Carp Mariana – solicită autorităţii locale să atenţioneze cultele, privind 

respectarea distanţei minime la care pot fi înmormântaţi oamenii faţă de imobilele existente în 

vecinătatea cimitirelor. 

Nefiind alte discuţii, doamna  preşedinte  Mărieş Mihaela mulţumeşte tuturor celor 

prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

            

  

  

  

      PRESEDINTE DE SEDINTA                   SECRETAR 

                Mărieş Mihaela                                           jr. Demeter Cornelia 

  

  
 


