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PROCES VERBAL 
 
 
            Încheiat azi, 30 iulie 2013 , orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei 
municipiului Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Marghita, 
convocată în baza  Dispoziţiei Primarului nr 328 din 24.07.2013.     
 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, Lazăr Ioan, Măries Mihaela,  Papai Iosif, 
Pop Viorel,Sandor Emil. Absentează motivat doamna consilier Nagy Gabriella şi domnul 
consilier Timar Iulius. 
 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 
secretarului municipiului - doamna Demeter Cornelia, , doamna Bereteu Viorica, din 
partea biroului buget-contabilitate al Primăriei municipiului Marghita. 
 Este prezent delegatul sătesc din Cheţ, domnul Borsi Ern o şi Gh enetea Nagh i 
Marin. 
 Auditoriu: Porsztner Sarolta, Demian Zsolt, Bradacs Aliz, Kocsis Emese, Szucs 
Ludovic.  

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea 
în Primăria Municipiului Marghita, în data de 21 iunie 2013 a Dispoziţiei Primarului nr 
328 din 24.07.2013 si pe site-ul primariei .  La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate 
dovezi obiective în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  24 
iulie 2013, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, 
precum şi ordinea de zi. De asemenea, materialele de sedinta cuprinse in ordinea de zi au 
fost postate pe mailul fiecarui consilier , cu 5-4 zile înaintea  sedintei de consiliu.  

Preşedintele de şedinţă doamna consilier Carp Mariana constată că sunt întrunite 
condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa ordinară. Supune la vot procesul  verbal al 
şedinţei  de consiliu din luna iunie 2013. 

Cu 15 voturi din totalul de 15 prezenţi în sală procesul verbal este aprobat sub 
forma redactată. 

Domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu două puncte şi anume: 
Proiect de hotarare privind  stabilirea  orarului de functionare al strandului municipal 
Marghita  
Proiect de hotarare pentru  modificarea statului de functii  privind posturile comune pe 
unitatea sanitară , respectiv Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita  in baza OUG 
77/2013  
 Cu această completare preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următoarea  
 

 
O R D I N E   DE  Z I : 

   

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  a 
municipiului Marghita pe anul 2013 



Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de buget finanţe  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor    
personali  ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada ianuarie - iulie 2013 

            Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
            Raport de avizare: Comisia socială , cultură, sport si tineret  
 

3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea realocării pentru  finanţarea proiectului  
„Reabilitarea străzilor  în zona de nord a municipiului Marghita”   a sumei de 
1.138.000 lei provenită  iniţial din împrumutul bancar şi rambursată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi Turismului la finalizarea proiectului „ Reabilitare, 
modernizare şi extinderea spaţiilor verzi in municipiul Marghita „  

            Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
 Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrare a domeniului public 
si privat  

4. Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care va ţine Registrul de evidenţă a 
datoriei  publice locale a unităţii administrativ - teritoriale Marghita 
Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare:Comisia de buget –finanţe si Comisia juridica  

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile 
- teren  fără construcţii – proprietatea privată a municipiului Marghita,identificată 
pe nr. cad. 261/2 respectiv 262/1  situată în Marghita în aproprierea DN 19 B – 
zona staţiei de epurare  
Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de buget - finanţe si administrare a domeniului public 
şi privat ; Comisia juridică 

6. Proiect de hotărâre  pentru cuprinderea în domeniul privat  a  unor terenuri situate 
pe str. N. Bălcescu , aferente construcţiilor  cu destinaţia de garaje  auto 
proprietatea persoanelor fizice 
Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de buget-finanţe si administrare a domeniului public 
si privat ; Comisia juridică 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere 
intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , nr. cad. 102612 Marghita 

 Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritorială  

8. Proiect de hotărâre - privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea 
locuinţelor ANL, str. Pandurilor , etapa a III –a  si a locuinţelor ANL care se vor 
elibera in cursul anului 2013 
Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia juridica , Comisia socială, cultură, tineret  

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului, pentru SPCLEP si pentru celelalte unităţi 
subordonate U.A.T. Marghita in temeiul OUG 77/2013. 

  Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
  Raport de avizare: Comisia juridica 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 29 din 28.02.2011 
privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini privind 



concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor parcele din perimetrul parcului 
balnear Marghita, destinate activităţilor comerciale 

  Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia 
de urbanism şi amenajare a teritoriului, Comisia juridică 

     11. Proiect de hotarare privind  stabilirea  orarului de functionare al strandului   
municipal Marghita  
     12. Proiect de hotarare pentru  modificarea statului de functii  privind posturile 
comune pe unitatea sanitară , respectiv Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita  in 
baza OUG 77/2013  

13. Probleme diverse  

 
 Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
74 din 30 iulie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
local al municipiului Marghita din 30 iulie 2013 şi a proceselor verbale ale şedinţelor 
anterioare.  

Înainte de a se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi domnul Cheregi 
Gheorghe solicită să i se dea cuvântul. 

Domnul consilier Cheregi Gheorghe, în numele consilierilor PNL, arată că în 
activitatea consiliului sunt unele lucruri care nu sunt la locul lor, cu toate ca s-a convenit 
că înainte de luarea unor decizii majore, grupurile partidelor din consiliu vor fi 
consultate. Această înţelegere nu este respectată, grupul PNL, fiind de mai multe „uitat”. 

Sunt luate anumite decizii, iniţiate proiecte, cheltuiţi bani publici de care gruparea 
PNL află doar cu întârziere sau chiar deloc. Dânsul personal se arată nemulţumit de 
alocarea sumei de 3,5 miliarde lei vechi pentru parcuri şi spaţii verzi, au fost realizate 
asfaltări de străzi fără să se ştie fondurile folosite, sunt iniţiate hotărâri de exemplu cele 
legate de dezvoltarea ştrandului şi a zonei învecinate, care ar necesita dezbatere publică 
sau măcar consultarea grupurilor de partide din consiliu. De asemenea au fost unele 
iniţiative ale PNL, de exemplu cel legat de plata chiriei terenului pe care se află piaţa, 
care nici până în ziua de astăzi nu au fost analizate. Îşi exprimă totodată reţinerea faţă de 
activitatea pe care o vede în rândul consilierilor. 

Domnul consilier Sandor Emil se arată nemulţumit de lipsa de transparenţă în 
luarea unor decizii. De exemplu într-o şedinţă trecută a fost dată  de bună credinţă o 
concesiune pentru un magazin în zona blocurilor ANL. Ulterior a aflat că amplasarea 
acestui magazin obturează luminozitatea apartamentelor, deci consideră că nu ne putem 
bate joc de aceşti locatari. Anul trecut  consiliul a stabilit o strategie de dezvoltare a 
oraşului, care ar trebui upgradată.  Consiliul trebuie să fie pe fază, anul viitor vine un nou 
buget al UE, noi proiecte, noi fonduri, care ar putea fi accesate.  De aceea nu trebuie să se 
hotărască pripit în ceea ce priveşte dezvoltarea ştrandului şi al zonei învecinate. Se poate 
că ar putea fi accesate fonduri în acest sens. Ştrandul ar putea fi dezvoltat gen Tăşnad nu 
cum a păţit oraşul cu celălalt ştrand, care prin privatizare a fost pierdut. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că sunt probleme de mai mult vreme. 
Multe dintre proiectele de hotărâri sunt iniţiate înainte de şedinţă, lucrări publice sunt 
atribuite fără licitaţie şi datorită acestor motive grupul PNL nu va mai participa la şedinţe 
dacă nu există transparenţă în cheltuirea banilor publici. 

Fara a astepta dreptul la replica  a celorlati consilieri se retrag din sală domnii 
consilieri Ciarnău Claudiu, Cheregi Gheorghe, Ilieş Moise, Pop Viorel, Sandor Emil. 
Doamna consilier Carp Mariana, preşedintele de şedinţă ales prin hotarare de consiliu pe 
o durtata de 3 luni, alege sa rămână  în sala dar anunţă că  nu va vota. Domnii consilieri 



întreabă secretarul UAT,  pe d-na Demeter Cornelia  dacă este legal ca in acest caz d-na 
Carp Mariana , care este membra a grupului PNL , poate să rămână şi să prezideze 
şedinţa.  
D-na  secretar Demeter Cornelia arată că nu a mai fost în consiliul local o astfel de 
situaţie,  consideră că fiind o hotarare de consiliu prin care  d-na consilier a fost numita ca 
presedinta pe luna iulie , aceasta are dreptul de a conduce sedinta.  

 
Punctul unu. Proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013, iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau.  

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia de buget finanţe. 
Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 9 voturi pentru şi  abţinerea d-nei Carp Mariana  din totalul de 10 prezenţi în 

sală este adoptată Hotărârea nr.75 din 30 iulie 2013 pentru rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013. 

 
Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea 

asistenţilor    personali  ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada ianuarie - iulie 
2013, iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat din partea comisiei  cultură-social, 
tineret , sport, învăţământ, culte. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 9 voturi pentru şi abţinerea d-nei Carp Mariana  , din totalul de 10 prezenţi în 

sală este adoptată Hotărârea nr.76 din 30 iulie 2013 privind aprobarea raportului 
privind activitatea asistenţilor    personali  ai persoanelor cu handicap grav pentru 
perioada ianuarie - iulie 2013. 

 
Punctul trei. Proiectul de hotărâre pentru  aprobarea realocării pentru  finanţarea 

proiectului  „Reabilitarea străzilor  în zona de nord a municipiului Marghita”   a sumei de 
1.109.000 lei provenită  iniţial din împrumutul bancar şi rambursată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi Turismului la finalizarea proiectului „ Reabilitare, modernizare 
şi extinderea spaţiilor verzi in municipiul Marghita „ , iniţiator domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de  comisia de buget finanţe.  
Cu 9 voturi pentru şi abţinerea d-nei Carp Mariana  , din totalul de 10 prezenţi în 

sală este adoptată Hotărârea nr.77 din 30 iulie 2013 pentru  aprobarea realocării 
pentru  finanţarea proiectului  „Reabilitarea străzilor  în zona de nord a municipiului 
Marghita”   a sumei de 1.109.000 lei provenită  iniţial din împrumutul bancar şi 
rambursată de Ministerul Dezvoltării Regionale  şi Turismului la finalizarea 
proiectului „ Reabilitare, modernizare şi extinderea spaţiilor verzi in municipiul 
Marghita „ 

 
Punctul patru. Proiectul de hotărâre  privind numirea persoanei care va ţine 

Registrul de evidenţă a datoriei  publice locale a unităţii administrativ - teritoriale 
Marghita , este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau, persoana 
desemnată fiind numită doamna Bereteu Viorica şi înlocuitorul ei în caz de nevoie, 
doamna Kalmar Ilona. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia  de specialitate. 
Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 



Cu 9 voturi pentru şi o abţinere doamna Carp, din totalul de 10 prezenţi în sală 
este adoptată Hotărârea nr.78 din 30 iulie 2013 privind numirea persoanei care va ţine 
Registrul de evidenţă a datoriei  publice locale a unităţii administrativ - teritoriale 
Marghita . 

 
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică 

deschisă a unor imobile - teren  fără construcţii – proprietatea privată a municipiului 
Marghita,identificată pe nr. cad. 261/2 respectiv 262/1  situată în Marghita în aproprierea 
DN 19 B – zona staţiei de epurare, se retrage de pe ordinea de zi, deoarece nu este 
cvorumul necesar pentru aprobarea ei, în sală fiind prezenţi doar 10 consilieri, ştiindu-se 
că este un proiect de administrare a patrimoniului pentru care trebuie votul a 2/3 din 
consilierii in functie.  

 
Punctul şase. Proiectul de hotărâre  pentru cuprinderea în domeniul privat  a  

unor terenuri situate pe str. N. Bălcescu , aferente construcţiilor  cu destinaţia de garaje  
auto proprietatea persoanelor fizice, se retrage de pe ordinea de zi, deoarece nu este 
cvorumul necesar pentru aprobarea ei, în sală fiind prezenţi doar 10 consilieri, ştiindu-se 
că este un proiect de administrare a patrimoniului pentru care trebuie votul a 2/3 din 
consilierii in functie.  

 
 
Punctul şapte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , nr. cad. 102612 Marghita, este 
prezentat de iniţiator, domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Comisia de specialitate prezintă avizul favorabil 
Cu 8 voturi pentru, abţinerea domnuluil Lazar Ioan în temeiul art. 47 alin 1 din 

Legea 215/2001 şi   abţinerea doamnei Carp, proiectul de hotărâre nu este votat. 
 
Punctul opt. Proiectul de hotărâre - privind aprobarea listelor de prioritate pentru 

acordarea locuinţelor ANL, str. Pandurilor , etapa a III –a  si a locuinţelor ANL care se 
vor elibera in cursul anului 2013, iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia socială şi de comisia 
juridică. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 9 voturi pentru şi o abţinere- doamna Carp, din totalul de 10 prezenţi în sală 

este adoptată Hotărârea nr.79 din 30 iulie 2013 privind aprobarea listelor de prioritate 
pentru acordarea locuinţelor ANL, str. Pandurilor , etapa a III –a  si a locuinţelor 
ANL care se vor elibera in cursul anului 2013 . 
 

Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru SPCLEP si pentru celelalte 
unităţi subordonate U.A.T. Marghita in temeiul OUG 77/2013, iniţiator domnul primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raport de avizare este prezentat de Comisia juridică. 
Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 9 voturi pentru şi o abţinere doamna Carp, din totalul de 10 prezenţi în sală 

este adoptată Hotărârea nr.80 din 30 iulie 2013 privind aprobarea organigramei si a 
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru SPCLEP si 
pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T. Marghita in temeiul OUG 77/2013. 



 
Punctul zece. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 

29 din 28.02.2011 privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini 
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor parcele din perimetrul 
parcului balnear Marghita, destinate activităţilor comerciale se retrage de pe ordinea de 
zi, deoarece nu este cvorumul necesar pentru aprobarea ei, în sală fiind prezenţi doar 10 
consilieri. 
 

Punctul unsprezece. Proiectul de hotărâre stabilirea  orarului de functionare al 
strandului   municipal Marghita, este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly 
Zoltan. 

Consiliul local este de acord cu propunerea de modificare a orarului de 
funcţionare, dar nu şi cu majorarea tarifelor. Prin urmare articolul doi din proiectul de 
hotărâre este eliminat, fiind supus spre aprobare proiectul de hotărâre numai cu articolul 
unu. 

Nu sunt purtate alte discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 9 voturi pentru şi abţinerea d-nei Carp Mariana, din totalul de 10 prezenţi în 

sală este adoptată Hotărârea nr.81 din 30 iulie 2013 privind modificarea orarului de 
functionare al strandului   municipal Marghita. 

 
Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre pentru  modificarea statului de functii  

privind posturile comune pe unitatea sanitară , respectiv Spitalul Municipal Dr. Pop 
Mircea Marghita  in baza OUG 77/2013, este prezentat de iniţiator domnul primar 
Pocsaly Zoltan. 

Doamna secretar Demeter Cornelia şi managereul spitalului doamna Bradacs Aliz 
explică consiliului local necesitatea adoptării acestui proiect de hotărâre, fiind respectate 
prevederile OUG 77/2013. 

Nu sunt purtate alte discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 9 voturi pentru şi abţinerea d-nei Carp Mariana  , din totalul de 10 prezenţi în 

sală este adoptată Hotărârea nr.82 din 30 iulie 2013 pentru  modificarea statului de 
functii  privind posturile comune pe unitatea sanitară , respectiv Spitalul Municipal 
Dr. Pop Mircea Marghita  in baza OUG 77/2013. 

 
 
Punctul 14. Probleme curente. 

 
 Înainte de a se prezenta cererile discutate în cadrul comisiilor de specialitate se dă 
cuvântul domnului Szucs Ludovic prezent în sală.  
 Domnul Szucs Ludovic prezintă o cerere adresată consiliului prin care se solicită 
atribuirea  unui teren din pădurea municipalităţii unde se doreşte amplasarea unui parc de 
aventuri. 
 Consiliul local este de acord în principiu cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, prezentarea unui studiu de oportunitate si discutarea pe bază de documente a 
unui proiect de hotarare in acest sens.  
 În continuare sunt prezentate cererile discutate în cadrul comisiei de buget finanţe 
şi administrarea domeniului public şi privat şi soluţiile date acestora. Cererile şi 
răspunsurile fac parte integrantă din prezentul proces verbal.  



 Cererea locuitorilor blocurilor de locuinţe Z din strada Pandurilor nr.1/2511/2013 
prin care solicită cumpărarea terenului de sub bloc – consiliul local este de acord cu 
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, şi realizarea unui raport de evaluare .  
 Cererea domnului Naghi Ioan – nr. 1/2431/2013 prin care solicită consiliului să se 
pronunţe de ce nu s-a putut face  de atâta timp, procedura de vânzare a terenului pe care îl 
deţine în concesiune. 
 Domnul Arkosi spune că ştim cu toţii că proiectul a fost promovat de mai multe 
ori, dar  pentru vânzarea terenului erau necesare 12 voturi „pentru” , lucru neindeplinit in 
şedinţele de consiliu, după cum s-a văzut si astăzi.  
 Doamna manager Bradacs Aliz  -   prezintă cererea nr.6336/2013 prin care 
spitalul municipal prin medici şi cadrele medicale solicită sprijinul consiliului local 
pentru a întreprinde demersurile necesare deblocării unor posturi. În perioada concediilor, 
arata managerul, sunt închise secţii întregi din spital datorită lipsei de personal.  Consiliul 
local a luat la cunoştinţă de situaţia spitalului şi vor acţiona în vederea deblocării situaţiei 
în limitele competenţei pe care le oferă legislaţia în vigoare. 
 Doamna Kocsis Emese directorul economic al Spitalului prezintă în continuare 
programul informatic INFOWORD achiziţionat recent de unitatea medicală cu sprijinul 
consiliului local, pe două secţii , urmând ca restul să fie prezentat în şedinţa viitoare. 
Materialul face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
 În continuare domnul primar Pocsaly Zoltan îşi exprimă nemulţumirea faţă de 
poziţia adoptată de grupul consilierilor PNL şi de acuzele formulate de aceştia. Dânsul 
arată că de cele mai multe ori aceştia au fost informaţi asupra deciziilor care urmează a fi 
luate, poate că au fost mici excepţii , dar neintenţionate. În ceea ce priveşte lucrarea de 
modernizare a străzilor – referire făcându-se la strada Liliacului – a fost făcută pe baza 
unui acord cadru pentru lucrări de reabilitare străzi, trotuare etc., acord încheiat în vechiul 
mandat de către primarul anterior. Lucrările realizate pe baza acestui acord cadru nu 
necesită licitaţie.Acest fapt il explică si d-na Bisa Eva. Director adj.-  Directia tehnica 
chemată în şedinţa de consiliu local.  
 Domnul consilier Horvath Sandor – se arată şi dânsul nemulţumit de comportarea 
grupului PNL – liderul acestui grup (în acest moment doamna Carp roagă domnii 
consilieri să nu formuleze acuze la adresa persoanelor care lipsesc din sală) domnul 
Ciarnău Claudiu lipseşte de la mai multe şedinţe de consiliu şi comisii, ba mai mult şi din 
comisia constituită pentru studierea SPAACS – ului, comisie înfiinţată la iniţiativa lui,  
iar acum solicită „dezbatere publică şi mai multă transparenţă”. De ce nu se implică 
direct în aceste probleme?  Se vorbeşte de lipsa de transparenţă la magazinul din zona 
ANL- urilor! Dacă se deplasează la faţa locului cu planurile de realizare aferente 
autorizaţiei, vor vedea că acest magazin nu ecranează luminozitatea blocului de locuinţe. 
Dacă consilierii PNL  adoptă o asemenea atitudine, multe probleme ale oraşului nu vor 
putea fi rezolvate, lipsa cvorumului face să nu fie votate anumite hotărâri, pe care poate 
chiar cetăţenii care i-au votat aşteptată să fie aprobate. Dânsul este de părere că această 
atitudine a PNL –ului a fost de altfel schiţată de domnul consilier Cheregi Ghorghe, chiar 
din prima şedinţă de consiliu, în care aceştia au declarat ca intra in  opoziţie, blocând 
astfel hotărârile de 2/3, o astfel de atitudine nu este a unui partid liberal şi este regretabilă. 
 Domnul consilier Durnea Cosmin nu înţelege de ce au ajuns colegii liberali la 
această hotărâre. Strategia de dezvoltare a ştrandului a fost discutată în rândul 
consilierilor la faţa locului, la care au participat şi consilieri PNL. 
 Doamna consilier Carp Mariana arată că de multe ori consilierii PNL au votat pe 
încredere, dar au fost ocazii în care s-a ajuns la cu totul altceva faţă de ce au fost 
informaţi. 



 Doamna consilier Mărieş Mihaela spune că anul trecut toţi consilierii au depus un 
jurământ în care au spus că activitatea consilierilor este în interesul cetăţeanului şi prin 
acest lucru PNL-ul nu dă dovadă. 
 Doamna consilier Carp Mariana roagă consilierii prezenţi să respecte membrii 
formaţiunii care s-au retras din sală şi să nu se adreseze cu pronumele „ăsta şi ăştia”. 
 Domnul consilier Arkoşi Anton nu înţelege la ce s-a referit domnul consilier 
Cheregi Gheorghe, când a afirmat că suma de 3,5 miliarde lei pentru spaţii verzi este prea 
mare, când de fapt toate aceste hotărâri au fost dezbătute în cadrul consiliului. Este de 
părere că este mai uşor să nu participi la joc - referindu-se la lucrările şedinţei – decât să 
joci, astfel putând critica întotdeauna jucătorii, cu toate că şi domnii consilieri care s-au 
retras au depus un jurământ că vor face totul pentru binele locuitorilor oraşului. 
Consideră că atitudinea de supărarea a PNL ului se datorează punctului de vedere al 
majorităţii, în ceea ce priveşte soarta SPAACS-ului  Marghita. 
 Doamna Bisa Eva arata că a fost prevăzută suma de 3,5 miliarde lei la spaţii 
verzi,licitatie intretinere dar este o sumă maximă stabilita in baza unor normative de 
lucrări până la care se poate merge , lucrările ce urmează a fi făcute , pe bază de comandă  
sunt achitate eşalonat in  funcţie de necesităţi si in functie de bugetul alocat in fiecare an 
de catre domnii consilieri. Toate acestea au fost explicate la momentul adoptarii caietului 
de sarcini pentru aceasta licitatie, unde toţi consilierii au votat „pentru” si nu a avut 
nimeni vreo obiectie.  
 Domnul primar prezintă în continuare situaţia echipei de fotbal care solicită bani 
pentru a se menţine în continuare în viaţa competiţională. 
 Domnul consilier Arkosi Anton arată că sumele aprobate în bugetul pe anul 2013 
au fost alocate deja activităţilor sportive. 
 Domnul consilier Horvath Sandor este de părere că dacă se vrea, se pot aloca 
fondurile necesare, la o rectificare de buget în acest sens. Tot dânsul arată că asociaţiile 
nonprofit se arată nemulţumite de regulamentul stabilit de consiliu pentru obţinerea 
subvenţiilor în sensul că aceste asociaţii sunt obligate să prezinte documentaţia pentru 
toată valoarea sumelor din contribuţia proprie, din proiectele în care au primit poate 10% 
din sumele solicitate. 
 Doamna preşedintă Carp Mariana în calitate de membru al comisiei de atribuire, 
dă explicaţii cu privire la aplicarea legală a acestei proceduri de acordare a subvenţiilor. 
 Doamna Bradacs Aliz prezintă în continuare un material cu scop informativ – 
„Simulare strategie pentru salubrizare menajeră”. Materialul face parte integrantă din 
prezentul proces verbal. În cadrul acestui material este prezentată situaţia în care prin 
închirierea de containere,  gunoiul menajer este dus la groapa de la Oradea şi tarifele de 
colectare a gunoiului de la persoanele juridice sunt mărite faţă de cele ale peroanelor 
fizice.  

Domnul consilier Horvath Sandor arată că această simulare nu reflectă întocmai 
realitatea deoarece sumele cuprinse în calcul nu pot fi reale, calculul că se ajunge la un 
câştig nu este bun deoarece cheltuielile cresc cu 810 milioane lei vechi, cheltuiala cu 
chiria containerelor şi transportul. 
  
 Doamna  presedinta  Carp Mariana mulţumeşte tuturor celor prezenţi pentru 
participarea la lucrările şedinţei.  
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 
                               Carp Mariana                                          jr. Demeter Cornelia 
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