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 Încheiat azi, 14 februarie 2013 , orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei 
municipiului Marghita, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Marghita, 
convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.66 din 11 februarie 2013. 
 Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan, Arkosi Anton,  
Botos Alexandru, Carp Mariana, Cheregi Gheorghe, Ciarnău Claudiu, Durnea Cosmin, 
Horvath Sandor, Ilieş Moise, Kotlar Norbert,  Măries Mihaela, Papai Iosif, Pop Viorel, 
Sandor Emil. Absenzează motivat consilierii Nagy Gabriella, Lazăr Ioan şi Timar Iulius . 
 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 
secretarului municipiului - doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena - şeful 
biroului administraţie locală, jurista consiliului doamna Szabo Timea,  Bereteu Viorica  
din partea biroului buget contabilitate al Primăriei municipiului Marghita. 
 Este prezent delegatul sătesc din Cheţ, domnul Borşi Erno. 
 Auditoriu Bradacs Aliz, Botos Iulia şi Demian Zsolt.  

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea 
în Primăria Municipiului Marghita, în data de 11 februarie 2013, a Dispoziţiei Primarului 
nr. 66 din 11 februarie 2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective 
în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  12 
februarie 2013, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, 
precum şi ordinea de zi.  

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Arkosi Anton constată că sunt întrunite 
condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară.  

Preşedintele de şedinţă consilier Arkosi Anton supune la vot următoarea  
 

O R D I N E   DE  Z I : 
   

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ( 
Proiect tehnic) aferent obiectivului de investiţii: „Modernizare DJ 191 Marghita-Tăşnad” 

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
 Raport de avizare: Comisia  de administrarea a domeniului public şi privat,  
comisia de urbanism 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1/2013 la 
ACORDUL DE PARTENERIAT pentru implementarea proiectului „Modernizare DJ 191 
Marghita-Tăşnad” 

 Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
       Raport de avizare: Comisia  juridică 
 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cofinanţării din bugetul 
consiliului local necesare pentru realizarea obiectivului: „Modernizare DJ 191 Marghita 
- Tăşnad” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 2 – 
„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, domeniul major de 
intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 
– inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” 

 Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
      Raport de avizare: Comisia  de administrarea a domeniului public şi privat,   
 
 Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
16 din 14 februarie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Marghita din 14 februarie 2013.  
 

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  
( Proiect tehnic) aferent obiectivului de investiţii: „Modernizare DJ 191 Marghita-
Tăşnad” este prezentat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 
 Comisia de buget finanţe şi administrare a domeniului public şi privat avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 
 Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 
supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. 

Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
17 din 14 februarie 2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ( Proiect 
tehnic) aferent obiectivului de investiţii: „Modernizare DJ 191 Marghita-Tăşnad” 

Soseşte în sală doamna consilier Nagy Gabriella. 
 

   2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1/2013 la 
ACORDUL DE PARTENERIAT pentru implementarea proiectului „Modernizare DJ 191 
Marghita-Tăşnad” este prezentat de domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.  
       Raportul de avizare estre prezentat de comisia  juridică. 

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 
supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. 

Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
18 din 14 februarie 2013 privind aprobarea Actului adiţional nr.1/2013 la ACORDUL 
DE PARTENERIAT pentru implementarea proiectului „Modernizare DJ 191 
Marghita-Tăşnad” 
  

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării cofinanţării din bugetul 
consiliului local necesare pentru realizarea obiectivului: „Modernizare DJ 191 Marghita 
- Tăşnad” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 2 – 
„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, domeniul major de 
intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 
– inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” este prezentat de iniţiator 
domnul primar Pocsaly Zoltan. 
 Comisia de buget finanţe şi administrare a domeniului public şi privat avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 
supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. 

Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
19 din 14 februarie 2013 privind aprobarea modificării cofinanţării din bugetul 



consiliului local necesare pentru realizarea obiectivului: „Modernizare DJ 191 
Marghita - Tăşnad” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa 
prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, 
domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” 
 

În continuare sunt purtate discuţii în afara ordinii de zi : 
Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că a avut o întâlnire cu domnul Cornel 

Popa – preşedintele CJ Bihor, care a trimis un mesaj consiliului local. Acest proiect de 
modernizare a DJ 191 Marghita-Tăşnad, a fost susţinut de dânsul pentru a arată că 
respectă consiliul local şi municipiul Marghita, deşi consilierii PNL nu sunt respectaţi în 
cadrul consiliului local. 

Domnul primar Pocsaly Zoltan este de părere că nu există lipsă de respect, ci doar 
o tensiune trecătoare între colegi. Arată că la început s-a pornit cu stângul, dar trebuie să 
se găsească un drum de mijloc pe care-l pot folosi toţi consilierii, indiferent de 
apartenenţa politică. La apariţia unor proiecte şi programe din diferite domenii, roagă 
toate grupurile politice, să aducă la cunoştinţa primăriei pentru a le accesa şi totodată cere 
sprijinul lor în realizarea obiectivelor propuse. 

Domnul consilier Horvath Sandor este de părere că, din păcate în politică 
cuvântul respect este foarte rar folosit, interesele de partid predomină şi prin urmare 
deseori se ajung la disensiuni, ceea ce nu este totuşi o lipsă de respect faţă de colegul 
consilier. 

Doamna consilier Nagy Gabriella consideră că nu este vorba de lipsă de respect. 
Colegii consilieri sunt respectaţi, dar apar totuşi divergenţe şi discuţii mai mult sau mai 
puţin aprinse. Consilierii trebuie să se treacă peste aceste obstacole şi să susţină proiectele 
în comun indiferent dacă se consideră a fi „la conducere” sau în „opoziţie”. 

Domnul consilier Sandor Emil face referire la o problemă discutată în cadrul 
şedinţei trecute de consiliu, în care a fost prezentată situaţia muncilor prestate de 
beneficiarii de ajutor social. Deoarece din materialul prezentat, reiese că sunt mulţi 
beneficiari care deţin acte medicale, care îi scuteşte de prestarea acestei munci, solicită 
instituţiei primarului, atenţionarea comisiei de expertiză. Eliberarea acestor certificate să 
se facă cu respectarea strictă a legislaţiei medicale şi numai strict în acele cazuri în care 
se impune acest lucru. 
            Prezentă în sală domnişoara Bradacs Aliz – managerul Spitalului municipal 
„Dr.Pop Mircea” Marghita - îşi prezintă verbal cererea adresată consiliului local , în 
şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2013.  Prin adresa nr.328/2013 spitalul a solicitat 
fonduri pentru reparaţii capitale, investiţii noi şi aparatură de specialitate. A înţeles 
răspunsul consiliului local prin care s-a arătat că solicitările vor fi analizate cu ocazia 
aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli a unităţii administrativ teritoriale pe anul 
2013, dar atrage atenţia consiliului asupra priorităţilor pe care le are instituţia, cerând ca 
la alocarea bugetului să se aibă în vederea aceste priorităţi.  
De asemenea informează consiliul că în cursul lunii ianuarie 2013, la spital au fost 
angajate două noi cadre medicale: un medic pediatru şi un medic specialist ORL. 
  Domnul consilier Arkosi Anton mulţumeşte tuturor celor prezenţi pentru 
participarea la lucrările şedinţei.  
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 
                            Arkosi  Anton                                          jr. Demeter Cornelia  


