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P R O C E S   V E R B A L 

 
 
 
 Încheiat azi 28 iulie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Marghita, care are loc în sala de conferinţe a primăriei municipiului Marghita. 
 Sunt prezenţi domnii consilieri : 1. Almasi Ştefan Mihai, 2. Arkosi Anton, 3. Borsi 
Ernest, 4. Ciarnău Claudiu Ioan, 5. Ciora Florian, 6. Dragomir Iuliu Cristian, 7. Horváth 
Sándor, 8. Mărieș Mihaela, 9. Nagy Gabriella, 10. Oros Ramona Alice,  11. Papai Iosif,   
12. Pop Viorel, 13. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 14. Szabo Peter Istvan, 15. Şandor Emil
 Absentează motivat domnii consilieri : Lazăr Ioan și Pop Raul Cristian. 
 Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 
secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă  Ciupe Elena, şef 
Serviciu administraţie locală, Bereteu Viorica şef Birou buget-finanţe, Burlibașa Ioana – 
inspector Birou domeniu public. 
 La lucrările ședinței participă de asemenea delegatul sătesc din Ghenetea Naghi Marin. 

Auditoriu:  Mike Pal, Ordog Alexandru, Maghiar Lia și Demian Zsolt.  
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 

Primăria Municipiului Marghita, în data de 22 iulie 2016,  a Dispoziţiei Primarului nr. 351 din  
22 iulie 2016. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 
Consilierii au fost convocaţi în data de  22 iulie 2016, prin înmânarea invitaţiei la şedinţă, 
cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, precum şi ordinea de zi. De asemenea, 
invitațiile , dispoziția de convocare și materialele de şedinţă cuprinse în ordinea de zi au fost 
postate pe mail-ul fiecărui consilier, cu 4-5 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Horvath Sandor. 
Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 

consilieri sunt prezenți 15 consilieri, ședința fiind statutară. 
Președintele de ședință domnul Horvath Sandor supune spre aprobare procesele 

verbale întocmite cu ocazia ședințelor anterioare. Procesele verbale sunt aprobate sub forma 
întocmită, cu unanimitate de voturi. 

Președintele de ședință propune spre aprobarea consiliului următoarea: 
 

Ordinea de zi 
1. Proiect de hotărâre privind retragerea unui  reprezent al consiliului local și desemnarea 
altui reprezentant  în  consiliul de administrație la Colegiul Național „Octavian Goga” în 
mandatul 2016-2020 
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau 
Raport de avizare: Comisia sociala, învățământ, sănătate, culte și protecție socială 
 
2. Proiect de hotarâre  privind proiectul „SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚII 
MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL MARGHITA” în vederea contractării unei finanţări 
nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 4, PI 
9.ii OS 4.1, Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) 
în care există populație aparținând minorității rome”. 
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau 
Raport de avizare: Comisia sociala  si Comisia de buget finante  
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3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind  realizarea, repartizarea, 
închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din Municipiul Marghita   
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau 
Raport de avizare: Comisia sociala, învățământ, sănătate, culte și protecție socială 
                               Comisia juridica, dezvoltare regională , integrare europeană 
 
4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru privind modalitatea şi criteriile 
de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construit prin ANL, 
administrarea , exploatarea, închirierea acestora  și a Graficului –calendar de lucru a Comisei 
sociale de analiza a solicitărilor de locuinte ANL , in vederea  întocmirii „ Listei de prioritate 
pentru repartizarea locuintelor ANL” 
Inițiator:  primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                              Comisia juridica, dezvoltare regională , integrare europeană 
 
5. Proiect de hotarâre privind stabilirea cotei autoritatii publice locale aplicabilă pentru 
titularii  de contracte  care au implinit  varsta de 35 de ani , la valoarea de inlocuire a locuintei 
si aprobarea contractului cadru de inchirere pentru suprafeţele locative  ANL. 
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
 Raport de avizare: Comisia de buget finante si Comisia juridica  
 
6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței Comisiei de Siguranţă a Circulației 
Rutiere și Pietonale în Municipiul Marghita  
Initiator:  primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  si  
                                           Comisia juridica dezvoltare, regională , integrare europeană 
                                           Comisia de turism, mediu si agricultura  
 
7.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea 
sătească a satului Ghenetea pentru alegerea delegatului sătesc 
Initiator:  primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare:Comisia juridica, dezvoltare regională , integrare europeană 
 
8.Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav pentru perioada ianuarie-iunie 2016 
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau 
Raport de avizare: Comisia sociala, învățământ, sănătate, culte și protecție socială 
 
9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 10 din 26.01.2016 cu privire la 
aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul institutiei publice Politia 
Locală  Marghita , pentru anul 2016.  
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau 
Raport de avizare  :Comisia juridica dezvoltare, regională , integrare europeană 
 
10. Proiect de hotarâre pentru aprobarea regulamentului propriu de organizare si functionare 
a Consiliului  Local Marghita  
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau 
Raport de avizare . Comisia juridica ,dezvoltare regională , integrare europeană 
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11.Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli a municipiului 
Marghita pe anul 2016.   
Initiator: primar. Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare . Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat  
 
12. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea utilizarii  cu titlu gratuit  a traseului de fibra optica 
pe raza teritoriala a municipiului Marghita pentru proiectul Ro-Net „ Construirea unei 
infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate , prin utilizarea fondurilor 
structurale 
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau 
Raport de avizare : Comisia de urbanism si amenajare a teritoriului  
 
13. Proiect pentru modificarea calitatii functiei dupa nivelul studiilor din compartimentul 
Cabinetul primarului.  
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan –Ladislau 
Raport de avizare: Comisia juridica  dezvoltare regională , integrare european 
 
14. Aducerea la cunostinta consiliului local a perioadei efectuării concediului de odihnă 
restant    aferent anului 2015 de către viceprimarul Lazar Ioan  
 
15. Probleme curente. 
 

Ordinea de zi este aprobată sub forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 
Cu 15 voturi ”pentru„  este adoptată Hotărârea nr.12 din 28 iulie 2016 privind 

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 28 iulie 2016 și a proceselor verbale 
întocmite în ședințele anterioare de consiliu. 
   

Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind retragerea unui  reprezent al consiliului 
local și desemnarea altui reprezentant  în  consiliul de administrație la Colegiul Național 
„Octavian Goga” în mandatul 2016-2020 este prezentat de  inițiator domnul primar Pocsaly 
Zoltan –Ladislau. 
 Grupul consilierilor PSD propune ca doamna Mărieș Mihaela, care a solicitat 
retragerea din consiliul de administrație la Colegiul Național „Octavian Goga” să fie înlocuită 
de doamna Ghiulai Camelia Ileana. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia sociala, învățământ, sănătate, 
culte și protecție socială. 
 Se trece la votarea proiectului de hotărâre. Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este 
adoptată Hotărârea nr.13 din 28 iulie 2016 privind retragerea unui  reprezent al 
consiliului local și desemnarea altui reprezentant  în  consiliul de administrație la 
Colegiul Național „Octavian Goga” în mandatul 2016-2020. 

 
Punctul doi. Proiectul de hotarâre  privind proiectul „SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII 

COMUNITĂȚII MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL MARGHITA” în vederea contractării 
unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, axa 
prioritară 4, PI 9.ii OS 4.1, Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 1 „Dezvoltare Locală 
Integrată (DLI 3600) în care există populație aparținând minorității rome” este prezentat de 
inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan –Ladislau. Proiectul a fost dezbătut în comisiile de 
specialitate. 

Raportul de avizare favorabil a fost prezentat de  Comisia sociala  și Comisia de buget 
finanțe.  
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 Comisia socială a solicitat cooptarea tutoror categoriilor de persoane marginalizate. 
 Domnul consilier Ciora Florian este de părere că în acest proiect trebuie implicate și 
alte instituții de învățământ din oraș. 
 Prezentă în sală Mierea Lia consilier de specialitate, oferă unele lămuriri la probleme 
ridicate de domnnii consilieri. Dânsa arată că acest proiect dacă v-a fi eligibil, v-a cuprinde 
toată gama de persoane defavorizate, nu numai o categorie anume. În funcție de activitățile 
proiectului vor fi coptați instituțiile care pot fi partenere îm derularea proiectlui. În ceea ce 
privește contribuția de 2% a Consiliului local, trebuie plătită în cei trei ani de derulare a 
proiectului. 
 Domnul consilier Sandor Emil consideră că acest proiect este benefic pentru populația 
marginalizată a urbei și urează succes echipei care lucrează la acest proiect. 
 Se trece la votarea proiectului de hotărâre. Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este 
adoptată Hotărârea nr.14 din 28 iulie 2016 privind proiectul „SUSȚINEREA 
DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚII MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL 
MARGHITA” în vederea contractării unei finanţări nerambursabile prin Programul 
Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 4, PI 9.ii OS 4.1, Cererea de 
Propuneri de Proiecte nr. 1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în care există 
populație aparținând minorității rome” 
 

Punctul trei. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind  
realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din 
Municipiul Marghita, este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan –Ladislau. 
Proiectul a fost dezbătut în comisiile de specialitate. 

Se solicită grupurilor de partide să propună membrii în comisie de analiză a dosarelor. 
Grupul UDMR propune pe domnul consilier Szabo Peter, grupul PSD propune pe doamna 
consilier Mărieș Mihaela, grupul PNL nu are propunere. Aceste două propuneri sunt aprobate 
de consiliul. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia sociala, învățământ, sănătate, 
culte și protecție socială și Comisia juridica, dezvoltare regională , integrare europeană 
 Cu această completare se supune spre aprobare proiectul de hotărâre. 
 Se trece la votarea proiectului de hotărâre. Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este 
adoptată Hotărârea nr.15 din 28 iulie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind  
realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din 
Municipiul Marghita. 
 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru 
tineri construit prin ANL, administrarea , exploatarea, închirierea acestora  și a Graficului –
calendar de lucru a Comisei sociale de analiza a solicitărilor de locuinte ANL , in vederea  
întocmirii „ Listei de prioritate pentru repartizarea locuintelor ANL”  este prezentat de 
inițiator, domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.  Proiectul a fost dezbătut în comisiile de 
specialitate. 

Se solicită grupurilor de partide să propună membrii în comisie de analiză a dosarelor. 
Grupul UDMR propune pe domnul consilier Szabo Peter, grupul PSD propune pe doamna 
consilier Mărieș Mihaela, grupul PNL nu are propunere. Aceste două propuneri sunt aprobate 
de consiliul. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia sociala, învățământ, sănătate, 
culte și protecție socială și Comisia juridica, dezvoltare regională , integrare europeană 
 Cu această completare se supune spre aprobare proiectul de hotărâre. 
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 Se trece la votarea proiectului de hotărâre. Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este 
adoptată Hotărârea nr.16 din 28 iulie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a 
locuinţelor pentru tineri construit prin ANL, administrarea , exploatarea, închirierea 
acestora  și a Graficului –calendar de lucru a Comisei sociale de analiza a solicitărilor de 
locuinte ANL , in vederea  întocmirii „ Listei de prioritate pentru repartizarea 
locuintelor ANL” 
 Doamna consilier Mărieș Mihaela  își arată nemulțumirea față de atitudinea grupului 
PNL, care nu a propus în cele două comisii membri. Sunt două comisii importante, în care 
membrii își desfășoară cu conștiinciozitate activitatea, chiar de ceea nu vrea ca ulterior, să 
audă din partea grupului PNL reproșuri la modul cum își desfășoară comisiile activitatea. 
 

Punctul cinci. Proiectul de hotarâre privind stabilirea cotei autoritatii publice locale 
aplicabilă pentru titularii  de contracte  care au implinit  varsta de 35 de ani , la valoarea de 
inlocuire a locuintei si aprobarea contractului cadru de inchirere pentru suprafeţele locative  
ANL este prezentat de inițiator, domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.  Proiectul a fost 
dezbătut în comisiile de specialitate. 

 Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de buget finanțe si Comisia 
juridica acestea propunând aplicarea valorii de 0 %  din maxim 1% a cotei autorității publice 
ce se aplică la stabilirea chiriei lunare a locuințelor ANL, care se aplică chiriașilor de peste 35 
ani. 
 Domnul consilier Dragomir Cristian este de părere că trebuie sprijiniți chiriașii și să nu 
se aplice cota de majorare. 
 Doamna Burlibașa Ioana – inspector în cadrul Biroului domeniu public, exemplifică 
domnilor consilieri majorările care au intervenit la chiriile aplicate celor de peste 35 ani și, 
datorită modificării legislației și a celor de sub 35 ani. La această ultimă categorie mărirea 
chiriei fiind substanțială. Consiliul local putând hotărâ evenutal în ceea ce privește stabilira 
chiriei la titularii  de contracte  care au implinit  varsta de 35 de ani. 
 Se supune spre aprobare cota de 0% privind stabilirea cotei autoritatii publice locale. 
Cu 15 voturi pentru este aprobată ceastă cotă.  
 Se trece la votarea proiectului de hotărâre. Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este 
adoptată Hotărârea nr.17 din 28 iulie 2016  privind stabilirea cotei autoritatii publice 
locale aplicabilă pentru titularii  de contracte  care au implinit  varsta de 35 de ani , la 
valoarea de inlocuire a locuintei si aprobarea contractului cadru de inchirere pentru 
suprafeţele locative  ANL. 
 Doamna consilier Oros Ramona este de părere că, ar trebui studiată dacă este posibil 
transformarea locuințelor ANL în locuințe pentru specialiști, pentru a-i stipula pe aceștia să 
rămână în orașul nostru. 
 

Punctul șase. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea componenței Comisiei de 
Siguranţă a Circulației Rutiere și Pietonale în Municipiul Marghita este prezentat de inițiator, 
domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.  Proiectul a fost dezbătut în comisiile de specialitate. 

Se solicită grupurilor de partide să propună membrii în Comisia de Siguranţă a 
Circulației Rutiere și Pietonale în Municipiul Marghita. Grupul UDMR propune pe domnul 
consilier Horvath Sandor, grupul PSD propune pe domnul consilier Sas-Adăscăliții Marcel, 
grupul PNL nu are propunere. Aceste două propuneri sunt aprobate de consiliu. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de administrare a domeniului 
public si privat , Comisia juridica dezvoltare, regională , integrare europeană și                                            
Comisia de turism, mediu si agricultura.  
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Se trece la votarea proiectului de hotărâre. Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este 

adoptată Hotărârea nr.18 din 28 iulie 2016 pentru aprobarea componenței Comisiei de 
Siguranţă a Circulației Rutiere și Pietonale în Municipiul Marghita. 
 

Punctul șapte. Proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor 
participa la adunarea sătească a satului Ghenetea pentru alegerea delegatului sătesc este 
prezentat de inițiator, domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.  Proiectul a fost dezbătut în 
comisiile de specialitate. 

Se solicită grupurilor de partide să propună consilieri care participa la adunarea 
sătească a satului Ghenetea. 

Grupul UDMR propune pe domnul consilier Almasi Stefan, grupul PSD propune pe 
domnul consilier Sas-Adăscăliții Marcel, grupul PNL nu are propunere. Aceste două 
propuneri sunt aprobate de consiliu. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridica, dezvoltare regională , 
integrare europeană. 
 Se trece la votarea proiectului de hotărâre. Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este 
adoptată Hotărârea nr.19 din 28 iulie 2016 privind desemnarea consilierilor locali care 
vor participa la adunarea sătească a satului Ghenetea pentru alegerea delegatului sătesc. 
 

Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2016 este prezentat de inițiator, 
domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.  Proiectul a fost dezbătut în comisiile de specialitate. 

Raportul de avizare favorail este prezentat de Comisia sociala, învățământ, sănătate, 
culte și protecție socială. 

Doamna Ciupe Elena Șef serviciu administrație publică locală, prezintă Raportul 
anexat proiectului. 

Se trece la votarea proiectului de hotărâre. Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este 
adoptată Hotărârea nr.20 din 28 iulie 2016 privind activitatea asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2016. 
 

Punctul nouă. Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 10 din 26.01.2016 
cu privire la aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul institutiei 
publice Politia Locală  Marghita , pentru anul 2016. este prezentat de inițiator, domnul 
primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.  Proiectul a fost dezbătut în comisiile de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia sociala, Comisia juridica 
dezvoltare, regională , integrare europeană. 
 Se trece la votarea proiectului de hotărâre. Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este 
adoptată Hotărârea nr.21 din 28 iulie 2016 privind modificarea HCL nr. 10 din 26.01.2016 
cu privire la aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul institutiei 
publice Politia Locală  Marghita , pentru anul 2016. 

 
Punctul zece. Proiectul de hotarâre pentru aprobarea regulamentului propriu de 

organizare si functionare a Consiliului  Local Marghita este prezentat de inițiator, domnul  
primar Pocsaly Zoltan –Ladislau. Regulamentul a fost studiat și dezbătut în cadrul ședințelor 
comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridica, dezvoltare regională , 
integrare europeană. 

Domnul consilier Sandor Emil propune modificarea regulamentului la următoarele 
puncte: 

- Aprobarea PUG-ului să se facă cu votul a 2/3 din numărul consilierilor 
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- Comisiile de specialitate să fie reactualizate existând o eroare  în acest sens la 

regulamentul prezentat art.12 
- La punctul 16 să se completeze  aliniatul” În cazul absenţelor repetate sau a lipsei 

de interes din partea unui consilier preşedintele comisiei poate propune consiliului 
înlocuirea acestuia” cu mențiunea ”nemotivate” ,  noua formulă fiind ” În cazul 
absenţelor nemotivate repetate, sau a lipsei de interes din partea unui consilier 
preşedintele comisiei poate propune consiliului înlocuirea acestuia” 

- La punctul 36 să se menționeze și satul Cheț varianta propusă fiind ” Satul  Cheț și 
Ghenetea va fi reprezentat în consiliu de câte un reprezentant sătesc….” 

- De asemenea solică menționerea în regulament a faptului că ședințele de consiliu 
vor fi înregistrate  video și audio, materialele respective urmând a fi postate pe 
site-ul Primăriei. 

Această ultimă propunere este împărtășită și de domnul consilier Sas –Adăscăliții 
Marcel, cu completarea că ședințele ar putea fi transmise în direct în afara primăriei. 

Domnul consilier Horvath Sandor nu consideră oportună filmarea ședințelor, deoarece 
având deja o experiență de acest gen în mandatele anterioare, ședințe filmate se lungesc, 
fiecare consilier având tendința de a se da în spectacol de dragul alegătorilor. O altă 
exemplificare în acest sens este și situația în care cu ocazia prezenței în sală a cetățenilor, 
care-și prezintă dolențele în plen, marea majoritate a consilierilor iau cuvândul, exemplifică 
soluții de rezovare a cauzei prezentate, sarcina concretă de soluționare revenind totuși 
instituției primarului. 

La solicitările prezentate doamna Demeter Cornelia – își prezintă puunctul de vedere. 
Conform legislației în vigoare PUG –ul se adoptă cu majoritatea consilierilor și nu cu 

2/3.  Actualizarea comisiilor  de specialitate,  completarea cu ” absențe nemotivate” și ”satul 
Cheț” la punctul 36, făcându-se chiar în timpul ședinței. În ceea ce privește înregistrarea 
ședințelor, consiliul urmează să hotărească în acest sens. 

Înainte de a lua o decizie se solicită o pauză de cinci minute. 
La întoarcerea în sală domnul consilier Sas-Adăscăliții Marcel își retrage propunerea 

de înregistrare și transmitere în direct a ședințelor, motivând că ”într-o lume ideală, care 
funcționează normal, ar fi oportună filmarea, dar în asemenea condiții de dispute între 
ideologiile de partid, nu”. 

Domnul consilier Sandor Emil consideră că grupul PNL este atact fără motiv de 
antevorbitorul său. Fiecare formațiune și consilier își face treaba așa cum știe mai bine în 
interesul cetățenilor orașului. Nu vede care ar fi problema înregistrării ședințelor ”nu este un 
show, este o ședință publică”. 

Doamna consilier Oros Ramona spune că, nici un consilier PNL nu a dorit să facă 
parte din comisiile speciale, deoarece sunt în minoritate – în opoziție și oricum ideile lor nu 
sunt luate în seamă și nu-și pot impune punctul de vedere. 

Domnul Horvath Sandor supune spre aprobare propunerea domnului consilier Sandor 
Emil de ” înregistrate  video și audio, materialele respective urmând a fi postate pe site-ul 
Primăriei”. 

Cu votul ”pentru” a 6 consilieri – Ciarnău C., Ciora F, Dragomir I., Oros Ramona, Pop 
V, Sandor Emil și 9 voturi ”împotrivă”  - Amași S, Arkosi A., Borsi E., Horvath S., Mărieș 
M., Nagy G., Papai I., Sas-Adăscăliții M., Szabo P. amendamentul privind filmarea este 
respinsă. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, corectat și completat. 
Cu votul ”pentru” a 6 consilieri – Ciarnău C., Ciora F, Dragomir I., Oros Ramona, Pop 

V, Sandor Emil și 9 voturi ”împotrivă”  - Amași S, Arkosi A., Borsi E., Horvath S., Mărieș 
M., Nagy G., Papai I., Sas-Adăscăliții M., Szabo P. este adoptată Hotărârea nr.22 din 28 
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iulie 2016 pentru aprobarea regulamentului propriu de organizare si functionare a 
Consiliului  Local Marghita. 

 
Punctul unsprezece. Proiectul de hotarâre privind rectificarea bugetului  de venituri 

si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2016 este prezentat de initiator, domnul primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul și materialele anexate au fost dezbătute în comisiile de 
specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finante si administrarea 
domeniului public si privat.  

Doamna Bereteu Viorica explică necesitatea rectificării bugetului și capitolele 
bugetare unde au fost operate modificări. 
 Cu votul ”pentru” a 15 este adoptată Hotărârea nr.23 din 28 iulie 2016 privind 
rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2016.  
 

Punctul doisprezece.  Proiectul de hotărâre  pentru aprobarea utilizarii  cu titlu 
gratuit  a traseului de fibra optica pe raza teritoriala a municipiului Marghita pentru 
proiectul Ro-Net „ Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele 
defavorizate , prin utilizarea fondurilor structurale este prezentat de initiator, domnul primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul și materialele anexate au fost dezbătute în comisiile de 
specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finante si administrarea 
domeniului public si privat.  

Cu votul ”pentru” a 15 este adoptată Hotărârea nr.24 din 28 iulie 2016 pentru 
aprobarea utilizarii  cu titlu gratuit  a traseului de fibra optica pe raza teritoriala a 
municipiului Marghita pentru proiectul Ro-Net „ Construirea unei infrastructuri 
naţionale de broadband în zonele defavorizate , prin utilizarea fondurilor structurale.  

 
Punctul treisprezece. Proiectul de hotărâre pentru modificarea calitatii functiei dupa 

nivelul studiilor din compartimentul Cabinetul primarului este prezentat de initiator, domnul 
primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul și materialele anexate au fost dezbătute în comisiile 
de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia juridică. 
Cu votul ”pentru” a 15 este adoptată Hotărârea nr.25 din 28 iulie 2016 pentru 

modificarea calitatii functiei dupa nivelul studiilor din compartimentul Cabinetul 
primarului. 

 
Punctul paisprezece.  Aducerea la cunostința consiliului local a perioadei efectuării 

concediului de odihnă restant  aferent anului 2015 de către viceprimarul Lazar Ioan. 
Consiliul local a luat la cunoștință efectuarea de către domnul viceprimar a concediului de 
odihnă restant.  
 

15. Probleme curente. 
Prezenți în sală domnul Mike Pal și Ordog Alexandru din satul Cheț, își prezintă 

doleanțele privind necesitatea rezolvării alimentării cu apă potabilă a satului Cheț.  
Domnul primar arată că se lucrează la documentația necesară alimentării cu apă 

potabilă a zonei Viscuta și a satului Cheț, dar pentru a o pune în practică, trebuie definitivată 
problema afilierii municipiului la un operator regional de apă. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu propune ca cele trei grupuri de partide din consiliul 
să se întâlnească și să stabilească de comun acord, la care operator regional se afiliază 
municipiul. 
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Domnul primar propune întâlnirea pentru data de 2 august 2016, orele 17.00. 
Domnul consilier Arkosi Anton este de părere că până marți să se solicite din partea 

operatorilor regionali materiale informative, oferte, avantajele care le au unii față de alții, etc. 
discuțiile fără aceste documentații nu-și au rost. 

Domnul consilier Horvath Sandor arată că nu este chiar așa de important cine este 
operatorul regional, contează în primul rând ca proiectele depuse de municipalitate să fie 
eligibile. Operatorul regional are mai multe proiecte în derulare, UE aprobă proiectele, 
opartorul nu se bagă în proiecte, prin ei se derulează doar acrivitatea proiectului. Este adevărat 
și faptul că operatorii mai mari au și o credibilitate mai mare față de organele abilitate cu 
aprobarea proiectelor. 

Doamna Maghiar Lia, prezintă două probleme consiliului local: 1. În fiecare an scolar 
au fist acordate burse elevilor care au realizat rezultate bune la învățătură și în concursurile 
școlare, burse ce nu au fost oferite elevilor în sem.II al anului școlar 2015-2016. 
2. Activitatea de aprovizionare cu mărfuri a magazinului UNICARM conturbă în permanență 
liniștea locuitor din cartier,  mai mult atunci când această acțiune se desfășoară sâmbătă 
dimineața. Un factor cauzator sunt autoiamioanele cu remorcă, care parchează cu mare 
greutate în spatele magazinului. 

1. Domnul consilier Arkosi Anton – arată că aprovizionarea magazinelor trebuie 
făcute, fără a conturba liniștea cetățenilor. 
 Domnul consilier Sas -Adăscăliții  Marcel spune că problema Unicarm-ului este o 
problemă care nu este rezolvată de ani de zile. Autorizarea construirii ei într-o zonă atât de 
aglomerată a fost o greșeală a mandatului 2008-2012. Acum această problemă ridicată de 
doamna Maghiar, trebuie rezolvată, ca oamenii să nu fie deranjați. Trebuie resectate 
regulamentele privind aprovizionarea, circulație etc. iar dacă acestea sunt încălcate firma 
trebuie amendată. 
 Domnul consilier Pop Viorel arată că au mai fost ședințe în care a fost ridicată 
problema Unicarm-ului, dar fără a se ajunge la un rezultat, fapt dovedit și de sesizarea 
doamnei Maghiar. Conducerea firmei din Vetiș, trebuie invitată la o ședință și atenționată 
asupra neregulior sesizate. 
 2. În ceea ce privește bursele pentru elevi domnul consilier Sas -Adăscăliții  Marcel, 
arată că aceasta este o scăpare a consiliului la stabilirea bugetului pe anul 2016. Copii care au 
merite deosebite trebuie stimulați, de aceea solicită comisia de specialitate să studieze 
posibilitatea acordării a burselor, la rectificarea de buget pa anul 2016. 
 Domnul primar arată că la stabilirea bugetului au fost luate în calcul alte priorități, 
investițiile au fost puse pe primul plan în defavoarea burselor. 
 Doamna consilier Nagy Gabriella este de părere că prioritatea o reprezintă reabilitarea 
clădirii școlii Cheț, ce aparține de Liceul Teoretic ”Horvath Janos”.  Prezintă și un material 
video în acest sens. Toaletele din această școală sunt sub orice critică, riscă școală să rămână 
fără autorizație de funcționare. Ar trebui de asemenea executate și alte lucrări de reabilitare a 
clădirii, dar școala are un proiect de investiții în derulare, ceea ce merge foarte greu. 
 Domnul consilier Ciora Florin arată că trebuie găsită o soluție de mijloc, care să 
rezolve atât bursele cât și investițiile. Aceeași părere este împărtășită și de doamna consilier 
Oros Ramona. 
 Doamna Bereteu Viorica spune că la alcătuirea bugetului pe anul 2016, prioritatea la 
solicitarea directorilor de școli, a fost asigurarea fondurilor necesare pazei instituțiilor precum 
și asigurarea utilităților. Dânsa arată că la o rectificare de buget în sensul alocării de burse, 
trebuie găsită și sursa de finanțare, acordarea lor fiind posibilă pentru anul școlar viitor. 
Cheltuielile primăriei au crescut în ultima perioadă, de exemplu prin înființarea Poliției locale, 
dar încasările au rămas aceeași, deci surse de finanțare nu prea sunt. 
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Și domnul consilier Ciarnău Claudiu este de părere că atât invesitțiile cât și bursele 

pentru elevi sunt lucruri ce trebuie avute în vedere, dar în primul rând să se găsească sursa lor 
de finanțare.  

Domnul consilier Dragomir Iuliu arată că ambele probleme, bursele pentru elevii cu 
merite deosebite cât și cea a investițiilor trebuie studiate și rezolvate ambele la o rectificare 
viitoare de buget. 
 Președintele de sedință, domnul consilier Horvath Sandor o asigură pe doamna 
Maghiar Lia că ”acest consiliu prezent în sală încearcă să rezolve ambele probleme ridicate ” 
de dânsa. 

Domnul consilier Arkosi Anton, prezintă cererile discutate în cadrul comisiei de buget 
finanțe și adminisrare a domeniului public și privat. 
           -Cererea formulată de domnul Filip Constantin Petru – preot paroh – privind atribuirea 
unui imobil apartinând Grădiniței nr.1, pentru a se stabili aici birourile parohiei ortodoxe. 
Această solicitare a mai fost adresată fostului consiliu, dânsul fiind personal în sală, ocazie cu 
care i s-a comunicat că destinația clădirii nu poate fi modificată numai cu acordul Ministerului 
Educației.  Consiliul local dorește soluționarea acestei probleme, dar trebuie identificată o 
locație care poate fi atribuită parohiei. 
            -Cererea Colegiului Național ”Octavian Goga” prin care se solicită suplimentarea 
bugetului acestei instiuții cu suma de 54.000 lei necesară pentru demolarea clădirilor anexe 
din locația de pe strada Piața Independenței.  Domnul consilier Sas -Adăscăliții  Marcel arată 
că acestă lucrare trebuie executată până la începutul anului școlar, de asemenea fără a se 
demola clădirea nu se pot solicita finanțări pentru realizarea altor investiții pe amplasamenrul 
respectiv. 

Doamna consilier Oros Ramona arată că trebuie găsită firma care realizează această 
lucrare cel mai ieftin, fiinde de părere că pot fi găsite firme care în contravaloarea materialelor 
rezultate vor efecuta lucrarea chiar și gratis. 
 Domnul primar arată că executarea acestor lucrări sunt publicate pe SEAP, iar 
lucarerea este realizate de firma care oferă cel mai bun preț. 
 Domnul consilier Sandor Emil arată că în cadrul comisiilor de specialitate se discută 
aceste cereri, consiliul în plen hotărește alocarea acestor sume, dar și dânsul este de părere că 
trebuie găsită firma care are oferta cea mai favorabilă. De asemenea solicită noii Comisii de 
agricultură, mediu să  depună în continuare eforturi pentru a stopa întrun fel sau altul mirosul 
neplăcut degajat ce compelxul porcin.  
 Domnul Naghi Marin – delegatul sătesc din Ghenetea- solicită sprijinul consiliului 
local pentru rezolvarea unor probleme ce au apărut în sat, privind iluminatul public și anume, 
odată cu extinderea satului, au apărut prelungiri ale actualelor străzi, care acum nu au iluminat 
public. Consiliul local și domnul primar  au luat act de această solicitare, urmând a studia 
problema și a remedia situația. 
 Doamna consilier Mărieș Mihaela atrage atenția domnului primar că acțiunea de 
dezinsecție din acest an nu a avut efectul scontat, țânțarii sunt la fel de mulți, O altă problemă 
este cea ca câinilor vagabonzi, care s-au înmulțit în ultima vreme în cartierede de blocuri, 
fiind un real pericol pentru copii care acum sunt în vacanță. De asemenea își prezintă 
nemulțumirea față de o situație ivită la strandul municipal, unde un cetățean care a dorit doar 
să viziteze strandul nu a fost lăsat să intre.  Dânsa adresează în continuare o rugăminte 
consiliului și primăriei, prin care solicită sprijin pentru firmnele care funcționează în oraș în 
vederea, realizării unei campanii de informare a cetățenilor, deoarece aceste firme au nevoie 
de personal, acestora fiindu-le  oferite o salarizare atractivă și condiții civilizate de muncă. 
 Domnul consilier Ciarnău Claudiu solicită domnului primar să facă demersurile 
necesare, pe cheltuiala municipalității, sau la factorii răspunzători, pentru a întreține marginea 
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dumurilor de la intrarea în raza administrativ teritorială a municipiului Marghita. De 
asemenea întreabă domnul primar dacă a fost definitivată reorganizarea ștrandului ca SRL. 

Domnul primar arată că activitatea ștradului a fost reorganizată, urmează ca în cel mai 
surt timp să fie definitivate și formalitățile tehnice.  

Domnul consilier Ciarnău este de părere că pentru a îmbunătăți activitatea autorității 
locale atât în interior cât și în exterior în relația cu cetățenul, ar fi benefică achiziționarea unui 
soft informatic, care interconectează actualele programe. Eliberarea actelor ar dura mult mai 
puțin și s-ar putea realiza mult mai ușor o viziune de ansamblu asupra activității din instituție. 
Achiționarea acestui pachet ar trebui făcută încă din acest an, dacă nu costă mult, sau dacă da 
atunci alocați banii necesari în bugetul de anul viitor. 
 Domnul consilier Papai Iosif – adresează rugămintea domnului primar pentru a 
dispune verificarea prin compartimentul de specialitate a lucrărilor de refacere, a 
carosabilului, a trotuarelor și a spațiilor verzi, după executarea lucrărilor la instalațiile de 
curent, apă, canalizare, gaz. De asemenea trebuie stopat fenomenul ”vânzării autoturismelor 
pe spațiu public- trotuare, scuaruri, sații verzi – ca răspuns la această ultimă sesizare doamna 
secretar Demeter Cornelia, arată că se lucrează la un nou regulament pentru afișaj și 
publicitate precum și la un nou regulament de parcare și închiriere a acestui serviciu.  
 O rugăminte adresată de domnul consilier Sas -Adăscăliții  Marcel este ca, acelor copii 
care participă activ la organizarea spectacolelor dedicate Zilelor Orașului să l-i se acorde 
măcar de două ori pe lună, bilete de intrare la ștrandul municipal.  De asemenea un 
inconvenient semnalat de pensiunea Bello este cea a animelelor – cireada de vite – care se 
deplasează la păscut pe strada T Vladimirescu și mudăresc carosabilul, totuarele și parcările. 
Ieșirea la păscut a acestor animale ar trebuie redirecționată, pentru ca acestea să nu treacă pe 
artere principale. 
 Domnul consilier Ciora  Florin arată că a numărat, fiind doar 14 vaci care ies la păscut 
din această zonă. El ca persoană fizică curăța mizeria creată de aceste animale din fața casei 
lui, așa să procedeze și persoanele juridice. De asemenea este de părere că autoritatea locală ar 
trebui să desemneze un loc unde se poate desfășura activitatea de vânzare a autovehiculelor, 
bineînțeles cu taxă.  

Doamna consilier Oros Ramona atrage atenția asupra spațiilor verzi din străzile 
laterale, unde există, trotuare și carosabil, dar spațiul verde este la un nivel mult mai ridicat 
decât acestea două. Noroilul rezoltat în urma ploilor se scurge pe asfalt. Ar fi necesară 
realizarea unui plan de refacere a spațiilor verzi, prin ridicarea surplusului de pământ existent, 
bineînțeles cu colaborarea proprietarlor de imobile. 

Domnul consilier Szabo Peter arată că malul pârâului Inot, zona străzii Bujorului, este 
periculoasă, fiind fără protecție, ar fi necesară montarea unui parapet pe toată lungimea 
carosabilului, acolo unde este în imediata vecinătate a malului. 

Domnul consilier Arkosi Anton a solicitat ca ședințele de consiliu să fie ținute dacă 
este posibil la o oră mai târzie, propunând ora 17.00, este adevărat arată dânsul că atunci 
aparatul de specialitate este în afara programului de lucru, dar poate există o posibilitate de 
rezolvare și împăcare a ambelor părți. 

Domnul consilier Sas -Adăscăliții  Marcel este de acord cu antevorbitorul său, 
propunând de asemenea ca ședințele să se desfășoare marțea și nu joia. 

Doamna secretar Demeter Cornelia arată că organizarea ședințelor în ultima joi din 
lună, de la orele 13.00 este o cutumă păstrată de la primele ședințe de consiliu din anul 1992. 
A ține ședințe de consiliu după orele de program nu i se pare normal. Dânsa și aparatul de 
specialitate încearcă pe cât posibil pregătirea tuturor materialelor până la lansarea invitațiilor 
ca ele să fie dezbătute în ședințele de comisii, nefiind corect pentru cei care prezintă 
materialele să rămâne peste program. Rămâne totuși la latitudinea domnului primar, care are 
sarcina de a convoca consiliul local, stabilirea datei și a orei la care se întrunește consiliul. 
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Domnul primar Pocsaly Zoltan spune că ședința din luna august are loc în data de 18 

august 2016, deoarece după această data dânsul este în concediu de odihnă. 
De asemenea informează consiliul local că Zilele orașulu vor avea loc în al doilea 

sfârșit de săptămnână din septembrie, locația urmând să fie hotărâta într-o viitoare ședință. 
 O problemă ridicată de dânsul este finanțarea Clubului sportiv”Viitorul”. Dacă clubul 
rămâne fără banii primiți din partea consiliului local aceasta riscă să se desființeze. 
 Domnul consilier Arkosi Anton este de părere că desființarea clubului nu ar avea un 
impact major asupra activității sportive. Reorganizarea activității într-un club sportiv de 
interes public, care poate fi finanțat de la bugetul local ar fi cea mai potrivită alegere. 
 Domnul consilier Sandor Emil aeată că ”idea a fost menținerea activității sportive în 
Marghita”, reorganizarea duce la pierderea poziției în ligă, dar poate totuși este benefică 
reorganizarea în club de drept public. Ar fi bine totuși menținerea copiilor într-un fel sau altul 
în activitatea sportivă. 
 Doamna secretar Demeter Cornelia spune că ” clubul sportiv a beneficait de subvenții 
în baza Legii 350, ca toate celelalte asociații sportive, dar nu mai mult de 30% din bugetul 
alocat activităților sportive. Pentru a funcționa clubul a fost hotărâtă asocierea cu consiliului 
local, asociere care s-a dovedit a fi nefuncțională, fapt pentru care a fost dispusă încetarea 
contractului”. De altfel subvenționarea clubului nu a reprezintă susținerea ei în totalitate, 
clubul fiind obligat  să-și găsească sponsorizare. 
 Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel solicită domnului primar ca la ședința 
viitoare de consiliu să prezinte pe scurt  modul în care au fost rezolvate problemele ridicate de 
domnii consilieri, sau cetățenii prezenți în sală. 

Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Horvath Sandor mulţumeşte tuturor celor 
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ    SECRETAR 
            Horvath Şandor         jr.Demeter Cornelia 
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Prezentul dosar de şedinţă conţine un număr de 
_______(____________________________________) file 

şnuruite şi sigilate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ    SECRETAR 
      Horvath Şandor                        jr.Demeter Cornelia 
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