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PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 29 ianuarie 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. 15 din 23 ianuarie 2015.  

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

Alexandru,  Carp Mariana , Cheregi Gheorghe, Ciarnău Claudiu, 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,   

doamna Szabo Timea, din cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului local.  

Auditoriu:  Horgoş Viorel, Lozoc Teodor, Posztner Sarolta, Demian Zsolt şi Simon 

Adrian. 

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

Primăria Municipiului Marghita, în data de 23 ianuarie 2015 a Dispoziţiei Primarului nr. 15 din 

23 ianuarie 2015. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de 23 ianuarie 

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

de zi.  

Conform Regulamentului consiliului local Marghita, preşedintele de şedinţă este doamna 

consilier Mărieş Mihaela.  

La solicitarea domnului primar Pocsaly Zoltan se include pe ordinea de zi un nou punct  

Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării  excedentului bugetului Liceului Teoretic „Horvath 

Janos” Marghita, din anul 2014 în sumă de 38538,94 lei pentru acoperirea golului de casă la 

secţiunea de funcţionare în bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii ale 

liceului pe anul 2015. 

Se supune spre aprobare cu această completare următoarea în sumă de : 

 

Ordine de zi                                                        

  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 

handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori 

reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul 

municipiului Marghita pentru anul 2015 

            Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

            Raport de avizare. Comisia socială 

 

2. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru perioada iulie-decembrie 2014 

            Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

            Raport de avizare. Comisia socială 
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3. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2015 

de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, 

privind venitul minim garantat 

            Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

            Raport de avizare. Comisia socială 

 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului 

Marghita, judeţul Bihor pentru perioada 2014-2020. 

            Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

            Raport de avizare. Comisia juridica 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru anul 2015  

privind incluziunea  minorităţii rome in baza Strategiei Guvernului  de incluziune a 

cetăţenilor români  aparţinând minorităţii romilor în perioada 2012-2020.  

            Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

            Raport de avizare. Comisia juridica, Comisia socială   

 

6. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar  la 

nivelul unităţii administrativ teritoriale  Marghita pentru anul şcolar 2015-2016    

            Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

            Raport de avizare Comisia juridica, Comisia socială   

 

7. Proiect de hotărâre  pentru   trecerea  unor terenuri –statul roman   in domeniul  public al 

oraşului  

            Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

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

 

8. Propunere calificativ  evaluare performante individuale ale secretarului UAT Marghita pe 

anul 2014 in temeiul art. 107, alin. 2 din HG nr. 611/2008.  

 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării  excedentului bugetului Liceului Teoretic 

„Horvath Janos” Marghita, din anul 2014 în sumă de 38538,94 lei pentru acoperirea 

golului de casă la secţiunea de funcţionare în bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din 

venituri proprii ale liceului pe anul 2015. 

 

10. Probleme curente. 

  

        Se supune la vot ordinea de zi, fiind adoptată cu  16 voturi „pentru”, Hotărârea nr.4 din 

29 ianuarie 2015 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al 

municipiului Marghita din 29 ianuarie 2015 şi a proceselor verbale ale şedinţelor anterioare. 

 

Punctul unu.  Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori 

reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul 
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municipiului Marghita pentru anul 2015 este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly 

Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella din 

partea comisiei sociale. 

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

Cu votul „pentru” a 16 consilieri ( lipseşte din sală domnul consilier Pop Viorel) este 

adoptată Hotărârea nr.5 din 29 ianuarie 2015 privind aprobarea numărului de asistenţi 

personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite 

părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap 

grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la 

nivelul municipiului Marghita pentru anul 2015. 

 

 Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2014, este prezentat de domnul primar Pocsaly 

Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella din 

partea comisiei sociale. 

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

 Cu votul „pentru” a 16 consilieri (lipseşte din sală domnul consilier Pop Viorel) este 

adoptată Hotărârea nr.6 din 29 ianuarie 2015  privind activitatea asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2014. 

  

 Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi 

efectuate în anul 2015 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit 

Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, este prezentat de domnul primar Pocsaly 

Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella din 

partea comisiei sociale. 

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

 Cu votul „pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.7 din 29 ianuarie 2015  

privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2015 de către persoanele apte 

de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim 

garantat. 

 

Punctul patru. Proiect ul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Municipiului Marghita, judeţul Bihor pentru perioada 2014-2020 este prezentat de domnul 

primar Pocsaly Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Petrică Ionuţ din partea 

comisiei juridice. 

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

 Cu votul „pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.8 din 29 ianuarie 2015  

pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Marghita, judeţul Bihor 

pentru perioada 2014-2020. 
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 Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru 

anul 2015  privind incluziunea  minorităţii rome in baza Strategiei Guvernului  de incluziune a 

cetăţenilor români  aparţinând minorităţii romilor în perioada 2012-2020 este prezentat de 

iniţiator Pocsaly Zoltan Ladislau primarul municipiului. 

            Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia socială.   

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

 Cu votul „pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 9 din 29 ianuarie 2015 

privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru anul 2015  privind incluziunea  

minorităţii rome. 

 

 Punctul şase. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ  

preuniversitar  la nivelul unităţii administrativ teritoriale  Marghita pentru anul şcolar 2015-2016    

    Raportul de avizare favorabil este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella din 

partea comisiei sociale, ca urmare a aprobării ei de către Inspectoratul Şcolar Judeţean. 

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

 Cu votul „pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 10 din 29 ianuarie 2015 

privind pentru aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar  la nivelul unităţii 

administrativ teritoriale  Marghita pentru anul şcolar 2015-2016.    
 

 Punctul şapte. Proiectul de hotărâre  pentru   trecerea  unor terenuri – statul roman   în 

domeniul  public al oraşului. 

 Domnul consilier Arkosi Anton arată că, comisia de specialitate avizează favorabil acest 

proiect de hotărâre, dar atrage atenţia secretariatului, ca pe viitor materialele care însoţesc 

proiectele de hotărâre să fie puse la dispoziţia comisiilor în timp util, iar pentru o mai bună 

colaborare să fie trimise direct pe adresele de e-mail a acestora. 

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

 Cu votul „pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 11 din 29 ianuarie 2015 

pentru   cuprinderea  unor terenuri  în domeniul  public al municipiului Marghita. 

 

 Punctul opt. Propunere calificativ  evaluare performante individuale ale secretarului 

UAT Marghita pe anul 2014 in temeiul art. 107, alin. 2 din HG nr. 611/2008.  

 Doamna secretar Demeter Cornelia explică modalitatea în care sunt evaluate 

performanţele individuale ale secretarului UAT Marghita pe anul 2014. 

 Domnul consilier Sandor Emil propune acordarea calificativului de „Foarte bine” având 

în vederea activitatea depusă şi buna colaborare cu consilierii. 

 Domnul consilier Ilieş Moise nu înţelege cum se poate cuantifica activitatea unui secretar 

de municipiu în calificative, dar apreciază că propunerea antevorbitorului este reală. 

 Se supune spre aprobare propunerea de acordare a calificativului „Foarte bine”. 

 Cu votul a 17 consilieri este adoptată propunerea de acordare a calificativului „Foarte 

bine”.  

 

Punctul nouă. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării  excedentului bugetului 

Liceului Teoretic „Horvath Janos” Marghita, din anul 2014 în sumă de 38538,94 lei pentru 

acoperirea golului de casă la secţiunea de funcţionare în bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat 

din venituri proprii ale liceului pe anul 2015. 
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 Domnul consilier Sandor Emil întreabă ce sume au constituit acest excedent. 

 Doamna consilier Nagy Gabriella explică că acest excedent este constituit din veniturile 

proprii ale liceului. 

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

 Cu votul „pentru” a 17 consilieri  -  este adoptată Hotărârea nr. 12 din 29 ianuarie 2015 

pentru aprobarea utilizării  excedentului bugetului Liceului Teoretic „Horvath Janos” 

Marghita, din anul 2014 în sumă de 38538,94 lei pentru acoperirea golului de casă la 

secţiunea de funcţionare în bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii ale 

liceului pe anul 2015. 

  

 Punctul zece. Probleme curente. 

 Prezent în sală domnul Lozoc Teodor preşedintele Asociaţiei de părinţi din cadrul 

Colegiului Naţional „Octavian Goga” Marghita îşi reia solicitarea adresată consiliului pentru a 

oferi un spaţiu în care să funcţioneze această asociaţie, având în vedere că în cadrul instituţiei de 

învăţământ este imposibilă o activitate normală a acestei asociaţii. Motivul este pe de o parte 

spaţiu oferit de conducere un birou de nici patru metri pătraţi şi multiplele divergenţe dintre 

direcţiune şi conducerea asociaţiei. O locaţie identificată de dânşii a fost un birou al fotului 

SCLEP Marghita. 

 Doamna Ciupe Elena arată că acest spaţiu nu este disponibil deoarece ea în caz de nevoie 

trebuie transformată în adăpost de noapte. 

 Domnul consilier Petrică Ionuţ este de părere că această asociaţie ar putea funcţiona 

liniştit în incinta şcolii, părere ce nu este împărtăşită însă de domnul consilier Pop Viorel. 

 Doamna consilier Mărieş Mihaela propune ca domnul primar să identifice, prin aparatul 

de specialitate, o locaţie care poate fi atribuită asociaţiei. Propunerea dânsei este aprobată de 

consiliu. 

 Domnul Horgoş Viorel administrator al pieţelor din municipiul Marghita prezintă 

consiliului necesitatea alocării sumelor necesare reparării actualei pieţe agroalimentare şi a 

oborului. La piaţa agroalimentară trebuie reparat acoperişul, montarea de sisteme de aer 

condiţionat şi alte facilităţi la sala de lactate, asfaltarea oborului este o  altă necesitatea. 

 Domnul primar arată că în discuţiile care vor fi purtate la alocarea bugetului, se vor avea 

în vedere aceste aspecte, de asemenea şi oportunitatea mutării pieţei agroalimentare într-o nouă 

locaţie. 

 Domnul consilier Sandor Emil arată că trebuie totuşi făcute reparaţiile de moment pentru 

o funcţionare normală a pieţii şi să se vadă totuşi care este poziţia consiliului pentru viitor.  

 Părerea domnului consilier Arkosi Anton este că oricât am investi în actuala piaţă 

agroalimentară, o parte din ea nu este a municipiului, ci a bisericii greco-catolice şi totuşi ea 

rămâne mică şi greu accesibilă pentru populaţia municipiului, deci trebuie să ne gândim la o 

nouă locaţie şi o nouă piaţă modernă. 

 Domnul primar arată de asemenea că datorită multiplelor solicitări din partea populaţiei  

pe viitor comisia de circulaţie trebuie să se întrunească şi să stabilească o nouă gândire a 

circulaţiei în municipiu deoarece actuala organizare este neadecvată, circulaţia din anumite zone 

fiind greoaie. 

 De asemenea domnul primar arată că pentru se depozita chioşcurile de lemn amplasate în 

parcul oraşului, precum şi celelalte obiecte( caleaşcă, moş, etc) ale  ar fi necesar ca o parte din 

fostul depozit de muniţie din cadrul UM, zona actualului ştrand termal,  concesionat domnului 
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Kurti Ladislau, să fie preluată pentru o perioadă de timp de către municipalitate. 

 Domnul consilier Horvath Sandor arată că este o propunere bună, dar consiliul nu s-a 

pronunţat în acest sens. 

 În continuare sunt prezentate cererile discutate în cadrul comisiilor mde specialitate şi 

modul de soluţionare. 

 Aceste cereri şi răspunsurile fac parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 Domnul consilier Arkosi Anton revine la ideea de soluţionare a problemei prezentate într-

o şedinţă anterioară de domnul Rulea Alin privind clubul sportiv. Dânsul apreciază că această 

problemă trebuie soluţionată dar fără a intra în cheltuieli inutile şi necontrolate. 

 Domnul primar arată că o comisie constituită din: doamna Szabo Timea jurista 

consiliului, Demian Zsolt consilierul primarului şi domnul consilier Sandor Emil să poarte 

discuţii şi să vine în faţa consiliului cu o propunere de rezolvare a acestei probleme. 

 În continuare doamna Carp îşi prezintă nemulţumirea că nu a fost invitată de conducerea 

Casei de Cultură la evenimentul organizat cu ocazia Zilei de 24 ianuarie. 

  Domnul consilier Sandor Emil arătând că puteau fi invitaţi şi telefonic nu numai prin 

scrisori speciale. Tot dânsul atrage atenţia primăriei pentru a face ceva împotriva câinilor 

vagabonzi care s-au înmulţit în ultima vreme. De asemenea legat de problema câinilor, 

municipalitatea ar trebui să amenajeze un spaţiu unde proprietarii de câini să-şi poată plimba 

câinii, locaţia propusă de dânsul fiind parcul din zona ANL Progresului. 

 Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că ar trebuie să se facă ceva în zona  dintre 

blocuri, containerele de gunoi nu pot fi accesate din cauza noroiului şi al băltoacelor. 

 Tot dânsul arată că pentru viitor SPAACS Marghita să se gândească să-şi diversifice 

serviciile care au mai rămas în obiectul lor de activitate pentru a putea deveni operator regional. 

 Delegatul sătesc din Cheţ, domnul Borsi Ernest prezintă situaţia creată în sat ca urmare a 

depozitării în locuri nepermise a gunoiului de către cetăţeni. Ar trebui obligaţi la folosirea 

serviciului de colectare a gunoiului, cu toate că foarte mulţi sunt împotriva acestui lucru. 

Nefiind alte discuții, 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 Mihela                                           jr. Demeter Cornelia 

 

 


