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

 
 Încheiat azi 29 septembrie 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. Ciarnău 
Claudiu Ioan, 4. Ciora Florian, 5. Dragomir Iuliu Cristian, 6. Lazăr Ioan, 7. Mărieș Mihaela, 
8. Nagy Gabriella,  9. Oros Ramona Alice,  10. Papai Iosif, 11. Pop Raul Cristian, 12. Pop 
Viorel, 13. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 14. Szabo Peter Istvan, 15. Şandor Emil. Absentează 
domnul consilier  Borsi Ernest  și Horváth Sándor. 

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, șeful poliției locale Ardelean Sorin. 
 La lucrările ședinței participă de asemenea delegatul sătesc din Ghenetea Naghi Marin. 

Auditoriu:  Chinde Radu, Dragu Dan, Bradacs Aliz, Moka Attila, Maghiar Lia, 
Săntăuan Cornel.  

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
Primăria Municipiului Marghita, în data de 23 septembrie 2016,  a Dispoziţiei Primarului nr. 
491 din  23 septembrie 2016. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în 
acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data de  23 septembrie 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. 

Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 15 consilieri, ședința fiind statutară. 

Conform regulamentului  este ales președinte de ședință în persoana domnului 
consilier Almași Ștefan. Este adoptată cu 15 voturi pentru Hotărârea nr. 38 din 29 
septembrie 2016 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie-
noiembrie 2016.  

Președintele de ședință domnul Almași Ștefan supune spre aprobare procesul verbal 
întocmit cu ocazia ședinței anterioare. Procesul verbal este aprobat sub forma întocmită, cu 
unanimitate de voturi. 

La solicitarea domnului primar se suplimentează ordinea de zi cu un punct: 
- ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate in forma actualizata a 
proiectului „Construire sala de mese la Gradinița nr. 5 Marghita , beneficiar Liceul Teoretic 
Horvath Janos” 

Cu această suplimentare președintele de ședință propune spre aprobarea consiliului 
următoarea: 

Ordinea de zi 
1. Proiect de hotarare privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 467 din 07.09.2016 privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016  

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
      Raport de avizare: Comisia de buget finante 
2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului 
Marghita 

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de avizare: Comisia de buget finante 
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3. Proiect de hotatrâre  pentru stabilrea consumului de carburanti pentru mijloacele auto care 
formează parcul auto propriu al primariei si unitatilor subordinate 
            Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de avizare: Comisia de  buget finante si administrarea domeniului public si 
privat  
 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de trafic –componenta a Planului de 
Mobilitate Urbana Durabilă a municipiului Marghita.  
       Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană  
 5. Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantilor municipiului Marghita in Consiliul  
de Administratie  respectiv in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Agentia de Dezvoltare Durabilă a Judetului Bihor” 
            Initiator primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană  
6. Proiect de hotarare  pentru modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a 
locuintelor de tip ANL aprobat prin HCL nr. 12 din 26.01.2016  
            Initiator primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană  
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuintelor 
sociale  care s-au eliberat din martie 2016 pana la intocmirea si aprobarea de către Consiliul 
Local a unei noi liste de prioritate.  
            Iitiator primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare. Comisia socială, Invatamant, sanatate, culte si protectie socială 
8. Proiect de hotarâre pentru modificarea contractului de parteneriat cu SC Top Press SRL 
incheiat cu ocazia  realizarii evenimentului  Zilele Marghitei 2016  
            Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de avizare: Comisia de  buget finante 
 9. Proiect de hotărâre  pentru modificarea statului de functii al Spitalului Municipal dr. Pop 
Mircea Marghita, aprobat prin hotarâri anterioare      
            Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de avizare  :   Comisia socială, Invatamant, sanatate, culte si protectie socială 
10.Proiect   de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Extindere ferma tineret 
suin ( 8-30 kg) , intravilan  Chet , nr. cad. 100361 Marghita, teren cu destinatii unitati agricole  
          Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
   Raport de avizare  Comisia  de urbanism  si amenajarea teritoriului  
11. Raport de activitate al Politiei Locale pe semestrul I al anului 2016  
           Prezinta: Ardelean Sorin – sef politie locala 
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate in forma actualizata a 
proiectului „Construire sala de mese la Gradinita nr. 5 Marghita , beneficiar Liceul Teoretic 
Horvath Janos”. 
 
 Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu 15 voturi 
”pentru”, Hotărârea nr. 39 din 29 septembrie 2016 privind aprobarea ordinii de zi a 
ședinței ordinare din 29 septembrie 2016 și a procesului verbal încheiat cu ocazia 
ședinței anterioare. 
 Sosește în sală domnul consilier Borsi Ernest. 
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Punctul unu.  Proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 467 

din 07.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Proiectul 
și materialele anexate au fost studiate și dezbătute în comisiile de specialitate.  
  Raportul de avizare favorabil este dat de comisia buget finanțe. 

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul fiind astfel supus spre aprobare 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.40 din 29 septembrie 
2016 privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 467 din 07.09.2016 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016. 

 
Punctul doi.  Proiectul de hotărâre privind pentru rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli a municipiului Marghita. Proiectul și materialele anexate au fost studiate și 
dezbătute în comisiile de specialitate.  
  Raportul de avizare favorabil este dat de comisia buget finanțe. 
 Domnul consilier Sandor Emil, propune ca banii care rămân la activitățile sportive să 
fie împărțite la lucrările de construcție a capelei ortodoxe din Ghenetea și pentru activități 
specifice care marchează sărbătorirea a 800 de ani de atestare a municipiului Marghita. 
Doamna Bereteu Viorica arată că la o rectificarea bugetară viitoare se va  ține cont de această 
propunere. 

Nu sunt purtate alte discuții sau aduse modificări, proiectul fiind astfel supus spre 
aprobare sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.41 din 29 septembrie 
2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016. 

Sala este părăsită de doamna consilier Nagy Gabriella. 
 
Punctul trei.  Proiectul de hotărâre pentru stabilirea consumului de carburanți pentru 

mijloacele auto care formează parcul auto propriu al primăriei si unităților subordonate. 
Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute în comisiile de specialitate.  
  Raportul de avizare favorabil este dat de comisia buget finanțe, fiind formulat și o 
modificare. 
 Nu sunt purtate alte discuții, proiectul fiind astfel supus spre aprobare sub forma 
modificată. 

Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.42 din 29 septembrie 
2016 pentru stabilirea consumului de carburanți pentru mijloacele auto care formează 
parcul auto propriu al primăriei si unităților subordonate. 

 
Punctul patru. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Studiului de trafic –

componenta a Planului de Mobilitate Urbana Durabilă a municipiului Marghita. Proiectul și 
materialele anexate au fost studiate și dezbătute în comisiile de specialitate.  
  Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică, dezvoltare regională, 
integrare europeană. 
 Nu sunt purtate discuții, proiectul fiind astfel supus spre aprobare sub forma inițiată.. 

Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.43 din 29 septembrie 
2016 privind aprobarea Studiului de trafic –componenta a Planului de Mobilitate 
Urbana Durabilă a municipiului Marghita. 

 
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului 

Marghita in Consiliul  de Administrație  respectiv in Adunarea Generala a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor”. Proiectul și 
materialele anexate au fost studiate și dezbătute în comisiile de specialitate.  
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  Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică, dezvoltare regională, 
integrare europeană. 
 Nu sunt purtate discuții, proiectul fiind astfel supus spre aprobare sub forma inițiată.. 

Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.44 din 29 septembrie 
2016 privind desemnarea reprezentanților municipiului Marghita in Consiliul  de 
Administrație  respectiv in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor”. 

Se reîntoarce în sală doamna consilier Nagy Gabriella. 
 
Punctul șase. Proiectul de hotărâre  pentru modificarea si completarea 

Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL aprobat prin HCL nr. 12 din 26.01.2016 
Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute în comisiile de specialitate.  
  Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică, dezvoltare regională, 
integrare europeană. 
 Nu sunt purtate discuții, proiectul fiind astfel supus spre aprobare sub forma inițiată.. 

Cu votul ”pentru” a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.45 din 29 septembrie 
2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip 
ANL aprobat prin HCL nr. 12 din 26.01.2016. 
 
 Punctul șapte. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Listelor de prioritate pentru 
acordarea locuințelor sociale  care s-au eliberat din martie 2016 pana la întocmirea si 
aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate. Proiectul și materialele 
anexate au fost studiate și dezbătute în comisiile de specialitate 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, Invatamant, sănătate, 
culte si protecție socială. 
 Nu sunt purtate discuții, proiectul fiind astfel supus spre aprobare sub forma inițiată.. 

Cu votul ”pentru” a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.46 din 29 septembrie 
2016 pentru aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale  care 
s-au eliberat din martie 2016 pana la întocmirea si aprobarea de către Consiliul Local a 
unei noi liste de prioritate.  
 
 Punctul opt. Proiectul de hotărâre pentru modificarea contractului de parteneriat cu 
SC Top Press SRL încheiat cu ocazia  realizării evenimentului  Zilele Marghitei 2016 . 
Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute în comisiile de specialitate 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe.  
Domnul consilier Ciora Florian își exprimă nemulțumirea, față de această solicitare 

formulată. Reprezentantul firmei este asemănat de dânsul cu acele persoane care oferă o 
lucrare ieftină, până la acceptarea ofertei și realizarea lucrării și la sfârșit vin cu o notă de 
plată umflată. 

Domnul primar arată că inițial firma a ofertat o manifestare de rangul unui festival al 
berii. Dar deoarece Zilele orașului, mai ales acum când se sărbătoresc 800 ani de atestare  
merită o manifestare de anvergură mai mare, dânsul a fost de acord cu această modificare. 
 Nu sunt purtate alte discuții, proiectul fiind astfel supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 10 consilieri – se abțin de la vot consilierii :Ciarnău Claudiu, 
Ciora Florin,  Dragomir Iuliu, Oros Ramona, Pop Viorel și Sandor Emil - este adoptată 
Hotărârea nr.47 din 29 septembrie 2016 pentru modificarea contractului de parteneriat 
cu SC Top Press SRL încheiat cu ocazia  realizării evenimentului  Zilele Marghitei 2016 
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 Punctul nouă. Proiectul de hotărâre  pentru modificarea statului de funcții al 
Spitalului Municipal dr. Pop Mircea Marghita, aprobat prin hotărâri anterioare.  Proiectul și 
materialele anexate au fost studiate și dezbătute în comisiile de specialitate     
            Raport de avizare  favorabil este dat  Comisia socială, Invatamant, sănătate, culte si 
protecție socială. 
 Nu sunt purtate discuții, proiectul fiind astfel supus spre aprobare sub forma inițiată.. 

Cu votul ”pentru” a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.48 din 29 septembrie 
2016 pentru modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal dr. Pop Mircea 
Marghita, aprobat prin hotărâri anterioare. 

 
Punctul zece. Proiect   de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –

Extindere ferma tineret suin ( 8-30 kg) , intravilan  Cheț , nr. cad. 100361 Marghita, teren cu 
destinații unitati agricole. Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute în 
comisiile de specialitate. 

Prezent în sală  domnul Dragu Dan reprezentantul firmei NUTRISUIN Marghita, 
prezintă pe scurt solicitarea firmei, de extindere a fermei de tineret suin, la actuală locație din 
intravilanul satului Cheț. Dânsul arată că aici sistemele de dejecții vor fi în sistem închis, fapt 
ce nu va afecta olfactiv locuitorii zonei. De asemenea arată că  la cealaltă locație a crescătoriei 
din vecinătatea orașului se lucrează la impermeabilizarea zonelor de dejecție și eliminarea pe 
cât posibil a mirosului neplăcut urmând a se face investiții de 250.000 euro. 

Doamna consilier Oros Ramona este de părere că nu se poate aproba o nouă investiție 
până când cele vechi nu funcționează cum trebuie. Firma trebuie întâi să soluționeze problema 
de la crescătoria din șoseaua Marghita-Viișoara, deoarece acesta prezintă un real pericol 
pentru sănătatea oamenilor.  

Sala este părăsită de domnul consilier Ciarnău Claudiu. 
Domnul consilier Ciora Florian – întreabă de ce se apucă firma de investiții noi până 

când cele vechi nu funcționează cum trebuie. Arată că actualul consiliu nu se împotrivește în 
ceea ce privește noua investiție, dar până când nu se finalizează și soluționează definitiv 
degajarea mirosului de la ferma mare din șoseaua Viișoara, consiliul va vota împotriva acestui 
proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel arată că locuiește în zona ANL în prima linie 
a mirosului degajat de ferma mare, care sunt zile când este insuportabil. Garanția prezentată 
de firmă privind rezolvarea problemei mirosului este doar verbală. Când și faptele o vor 
dovedi, dispărând mirosul atunci consiliul va da curs și cererii de lărgire a fermei din zona 
Cheț. Trebuie totuși să se pună în balanță cât câștig aduc cele două firme orașului, merită să se 
facă această nouă investiție, sau nu. Se astepta ca reprezentantul firmei sa prezinte o situatie 
financiara a punctelor de lucru din Marghita, o situatie a impozitelor si taxelor pe care aceasta 
la plateste la primarie.  

Domnul consilier Sandor Emil este de aceeași părere, trebuie să se termine 
impermeabilizarea și rezolvarea problemei mirosului și după aceea consiliul va vota și pentru 
noua investiție. De asemenea atrage atenția reprezentantului firmei asupra modului cum se 
împrăștie dejecțiile pe terenurile agricole, să se respecte normele în acest sens, deoarece a 
primit mai multe sesizări din partea cetățenilor că aceste norme nu sunt respectate. 

Domnul consilier Almași Stefan întreabă dacă firma are în vedere și lărgirea fermei 
dinspre Viișoara , avand in vedere ca ferma pentru care cere autorizatia este pepiniera – ce se 
vor intampla cu acei porci , vor fi adusi pentru ingrasare la ferma dinspre Viisoara ? 
Răspunsul primit de la domnul Dragu Dan este unul negativ. 

Domnul primar retrage de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, urmând ca să-l 
repună la o viitoare ședință, atunci când orașul va fi cu siguranță scutit de acele mirosuri 
neplăcute ce se degajă de la complexul porcin. Invită totuși pentru o viitoare ședință de 
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consiliul administratorul firmei pentru a purta discuții pe marginea acestei teme în cadrul 
consiliului local. 

 
Punctul unsprezece. Raportul de activitate al Politiei Locale pe semestrul I al anului 

2016 este prezentata de Ardelean Sorin – șeful Politiei locale. 
Doamna consilier Mărieș Mihaela arată că intenția ei când a solicitat această informare 

a fost de a aduce în fața consiliului adevărata valoare a poliției locale și totodată 
responsabilizarea acestora privind modul în care trebuie să-și desfășoare activitatea. Dânsa 
arată că a primit din partea cetățenilor mai multe critici la adresa poliției locale, mai ales cu 
privire la atitudinea pe care o are politia fata de cetateni, de limbajul foarte arogant al 
acestora.Scopul politiei ar fi de educare a populatiei ,arătându-se cu profesionalism  si cu un 
limaj cuviincios abaterile fie pe linie de circulatie fie pe ordine publică.   Este de părere că 
vânzând lucrurile din prisma banilor alocați pentru această activitate, poliția ar trebui să-și 
facă treaba cum trebuie, nu ar trebui să existe nemulțumiri și ar trebui observată prezenta lor 
și să se vadă rezultatul muncii lor.Politia a fost creată tocmai pentru a aduce un plus de 
imagine administratiei locale , in schimb ce se intamplă acum aduce atingere imaginii 
Consiliului Local si executivului . Arata ca asa cum a fost infiinţată prin hotărâre de consiliu 
tot aşa poate fi si desfinţată. 

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel este de părere că oamenii ar trebui să vadă 
activitatea poliției locale, dar în prezent nu prea se vede.Un manager al politiei locale este 
foarte vizibil , mult mai vizibil decat managementul lui ca director de scoală de ex. ,  pentru 
ca roadele activitatii lui se reflectă direct in stradă , in imaginea orasului, in atitudinea 
populatiei.   Vrea ca Poliția locală să se simtă din toate punctele de vedere, atât prezenta lor pe 
teren cât și rezultatul muncii lor. Dacă Poliția nu-și face treaba înseamnă că nu respectă omul, 
cetățeanul orașului. Este conștient de faptul că trebuie să existe o colaborare cu Poliția 
municipiului, dar patrulările comune nu sunt bine văzute de cetățeni. Politia locala nu a fost 
infiintata doar  sa vina in sprijinul politiei  de stat pentru completarea patrulelor lor, pentru 
plimbarea prin oras cu masina politiei municipale. Fiecare să-și facă treaba în domeniul care-i 
aparține. De asemenea să  respecte și cetățenii din satele aparținătoare, în special acolo unde 
sunt probleme, cu patrulările mult promise. Dânsul nu neagă că managementul de conducere  
poate este bun, dar nu se simte. Să se respecte planul de acțiune și conducerea să se impună 
mai mult pentru a se face simțită prezenta  Poliției locale în oraș. Arată că dacă ar fi primar ar 
dota politia locală cu biciclete si nu cu masini. 

Domnul consilier Arkosi Anton atrage atenția Poliției locale asupra mașinilor care sunt 
parcate în oraș, pentru a fi comercializate, să se verifice și să se interzică staționarea acestora 
deoarece și așa sunt puține locuri de parcare. O altă problemă este a ”copiilor de bani gata” 
care fac mizerie în parcul din centrul orașului  și aceștia trebuie atenționați și amendați după 
caz, culmea că aceste intalniri peste noapte  a acestor tineri se fac chiar sub nasul politiei 
locale, in  parcul din faţa primariei care este şi sediul politiei locale.  

Domnul Ardelean se ridică si depune fiecarui consilier un proiect de hotarâre  la care a 
lucrat pentru constatarea si sanctionarea expunerii vehiculelor in scopul comercializarii in alte 
locuri  decat cele autorizate  de Primaria Municipiului Marghita si un regulament privind 
regimul de detinere a câinilor in municipiul Marghita.  

Punctul douăsprezece. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate 
în forma actualizată a proiectului „Construire sala de mese la Grădinița nr. 5 Marghita , 
beneficiar Liceul Teoretic Horvath Janos” este prezentat de inițiator domnul primar Pocsaly 
Zoltan.  

Nu sunt purtate discuții, proiectul fiind astfel supus spre aprobare sub forma inițiată.. 
Cu votul ”pentru” a 15 consilieri nu a votat doamna Nagy Gabriella este adoptată 

Hotărârea nr.48 din 29 septembrie 2016 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate în 
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forma actualizată a proiectului „Construire sală de mese la Grădinița nr. 5 Marghita , 
beneficiar Liceul Teoretic Horvath Janos”. 
 

15. Probleme curente. 
Domnul consilier Arkosi Anton prezintă cererile discutate în cadrul comisiei de buget 

finanțe și administrare a domeniului public și privat. 
Cererea doamnei Nasta Daniela, nr. 1/3278/2016  care dorește să amenajeze o terasă 

acoperită, în fața viitorului magazin de flori din str.Aleea Tineretului, nr.3, ap.1A. Comisia 
este de acord, urmând a se face demersurile legale în acest sens. 

Cererea Clubului Pensionarilor ”Seniora”, prin care aceștia solicită o locație unde 
clubul să-și desfășoare activitatea, în clădirea fostei unități militare. Comisia este de acord, 
urmând a se iniția un nou proiect de hotărâre în acest sens. 

Legat de această solicitare domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel este de părere că 
indiferent de coloratura politică a acestor pensionari, care au depus nenumărate cereri, ar 
trebui să obțină sprijinul consiliului.Este de neexplicat faptul ca de atatia ani de cand aceasta 
organizatie tot solicită spatiu nu i s-a acordat , cu toate ca spatiul vizat este gol.  

Domnul consilier Ciora Florian este de acord cu faptul că pensionarii trebuie ajutați, 
dar după cunoștințele dânsului pensionarii au o ”casă” a lor pe Calea Republicii, unde există 
și spațiu pentru întâlnire a pensionarilor.Este vorba de Casa de Intrajutorare a Pensionarilor , 
un imobil cu mai multe incăperi si curte. Domnul Sas nu negă ca există această institutie dar 
aceasta are cu totul alte atributii si competente, aici se pune problema identificării unui spatiu 
pentru  desfăşurarea de către pensionari a unor diverse activitati de club, activitati pe care in 
perioada de vară acestia le desfasoara in aer liber, in parcul de langa primarie.  

Domnul consilier Arkosi Anton propune domnului primar să inițieze din nou o 
hotărâre de consiliul în acest sens, dacă există spațiu pentru Clubul Pensionarilor ”Seniora”. 

Prezentă în sală doamna Maghiar Lia, își prezintă încă o dată problemele sesizate în 
ședința anterioară de consiliu. Zona Înfrățirii unde locuiește nici acum nu este o zonă unde 
liniștea și ordinea publică este respectată, camioanele, câte odată trei la număr, care fac 
aprovizionarea la UNICARM lasă și acum motoarele pornite, ba mai mult copii   în joaca lor 
printre blocuri fac o gălăgie greu suportabilă. Aici își exprimă nemulțumirea față de 
activitatea Poliției locale, pe care i-a sunat și nu au răspuns prompt pentru a face liniște în 
zonă. Solicită conducerii orașului să întreprindă o acțiune de conștientizare a agenților 
economici și a asociațiilor de locatari privind  legislația în domeniul păstrării liniștii și ordinii 
publice. Consideră în continuare inutilă ridicarea celeilalte probleme a burselor școlare, dar 
totuși face apel la domnii consilieri pentru a face alocările bugetare necesare acordării acestor 
drepturi  copiilor care le merită. 

Prezent în sală domnul Moka Attila administratorul firmei SC MOKATTI SRL, care 
deține un obiectiv turistic și o stație de carburanți în zona I.L.Caragiale își prezintă 
nemulțumirea asupra faptului că în toate zonele municipiului se rezolvă cu prioritate problema 
canalizării, zona Caragiale fiind iarăși trecută la urmă. Investiția turistică pe care o are nu 
poate fi pusă în folosință tocmai din cauza lipsei canalizării. Face apel încă o dată la domnul 
primar și la consiliul local să facă tot posibilul pentru urgentarea lucrărilor de canalizare a 
zonei. 

Domnul primar arată că lucrările au întârziat în zonă deoarece a fost necesară refacerea 
proiectului inițial, dar lucrările vor începe în cel mai scurt timp posibil. 

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel  aminteste că în sedinta trecută a cerut 
domnului consilier Sandor Emil  un raport de activitate, privind modul în care a acționat 
dânsul și clubul în vederea prevenirii desființării,Vede că nu a primit acest raport si înţelege 
că nici nu va primi;  de aceea  renunță  acum la această solicitare. 
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Domnul consilier Sandor Emil arată că și în ședința trecută și acum îi spune colegului 

consilier să citească contractul de asociere   și o să vadă ce atribuții are dânsul în această 
privință. 

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

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 

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

şnuruite şi sigilate. 
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