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PROCES VERBAL 
 
 
            Încheiat azi, 30 iunie 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 284 din 21.06.2013.     
 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, Nagy 
Gabriella, Papai Iosif, Sandor Emil, Timar Iulius. Absentează motivat domnul consilier 
Pop Viorel. 
 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 
secretarului municipiului - doamna Demeter Cornelia,  jurista consiliului doamna Szabo 
Timea,  Bereteu Viorica şi Kalmar Gyongyi  din partea biroului buget-contabilitate al 
Primăriei municipiului Marghita. 
 Este prezent delegatul sătesc din Cheţ, domnul Borsi Erno şi Ghenetea Naghi 
Marin. 
 Auditoriu: Fogaş Maria, Demian Zsolt.  

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 
284 din 21.06.2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest 
sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  21 
iunie 2013, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, 
precum şi ordinea de zi.  

Preşedintele de şedinţă doamna consilier Carp Mariana constată că sunt întrunite 
condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa ordinară.  

Domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu două puncte şi anume: 
 Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării in folosinţă gratuită către  Colegiul 
National „Octavian Goga”  a  cotei de suprafaţă   de 729 mp. din nr. cad. 405 CF 117 ndf, 
teren aflat în imediata vecinătate a  National „Octavian Goga”  şi Sala de sport. 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării amplasamentului scuarului de la 
intersecţia străzilor C.Republicii cu I.L.Caragiale prevăzut în cadrul proiectului 
„Înfiinţarea spaţii verzi în municipiul Marghita, judeţul Bihor” cu amplasamentul de la 
intersecţia străzilor C.Republicii, cu str.Herculane. 
 Cu această completare preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următoarea  
 

 
O R D I N E   DE  Z I : 

   

1. Proiect de hotărâre pentru 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 acordarea de subvenţii din bugetul  local  pentru anul 
2013 pentru proiectele depuse  de asociaţiile culturale si sportive nonprofit, 
conform regulamentului  de acordare a acestor subvenţii aprobat prin hotărâre de 
consiliu local.  
Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia  cultura-social, tineret , sport, învăţământ, culte 

                                      Comisia de buget finanţe 
3. Proiect de hotărâre  privind taxa  pentru  îndeplinirea  procedurii de divorţ pe cale 

administrativa  
Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare : Comisia juridica,  Comisia de buget finanţe 

 
4. Proiect de hotărâre  pentru cuprinderea  unor terenuri  în domeniul public al 

oraşului Marghita 
Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare : Comisia  de administrare a domeniului public si privat  

 
5. Proiect de hotărâre pentru constituirea  unor terenuri  numere cadastrale din 

terenuri  aflate in domeniul privat al localităţii  
Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare : Comisia  de administrare a domeniului public si privat  

 
6. Proiect de hotărâre  pentru stabilirea numărului maxim de autorizaţii permanente 

de  taxi transport persoane pe raza municipiului Marghita. 
Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public privat 

                            Comisia juridică 
 

7. Proiect de hotărâre pentru retragerea dreptului de administrare de la SPACS 
Marghita a construcţiei „centrala termica”  din Aleea Tineretului    şi schimbarea 
destinaţiei acesteia în amenajarea unei hale comerciale  . 
Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public privat 

                           Comisia de urbanism  
 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionarii directe  a suprafeţei de 14 mp. 
din terenul  situat pe str. I.L.Caragiale nr. 7 identificat prin nr. topo. 1476/11 CF 
100769 Marghita  in vederea construirii  unor cai de acces la proprietatea 
numiţilor Mintaş Marcel si Mintaş  Sorina Maria , apartament situat la parterul 
blocului , in vederea deschiderii unui spaţiu comercial.  
Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public privat 

                                        Comisia de urbanism 
 

9. Proiect de hotărâre pentru  discutarea cererii numitei Sandor Mariana Felicia  in 
vederea scutirii cu caracter retroactiv a  plăţii debitelor  si majorărilor calculate la 
impozitul pe mijlocul de transport ca urmare a deţinerii certificatului de handicap 
locomotor. 
Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan  



Raport de avizare : Comisia de buget finanţe 
                                           Comisia juridica 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului de  parteneriat între Municipiul 
Marghita si Asociaţia Tinerilor Maghiari din Provincie   în vederea desfăşurării 
evenimentului” SzabadságFest „ ( Festivalul Tineretului din Bihor)  
Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan  
Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget  
finanţe 

 
11. Raportul Comisiei speciale  de analiza si verificare a Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubritate ( SPAACS) , comisie constituită in 
baza HCL nr. 29 din 28.03.2013.  

 
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării in folosinţă gratuită către  Colegiul 

National „Octavian Goga”  a  cotei de suprafaţă   de 729 mp. din nr. cad. 405 CF 
117 ndf, teren aflat în imediata vecinătate a  National „Octavian Goga”  şi Sala de 
sport.  
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării amplasamentului scuarului de la 
intersecţia străzilor C.Republicii cu I.L.Caragiale prevăzut în cadrul proiectului 
„Înfiinţarea spaţii verzi în municipiul Marghita, judeţul Bihor” cu amplasamentul 
de la intersecţia străzilor C.Republicii, cu str.Herculane 

 
14. Probleme curente 

   
  
 Cu 16 voturi pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
61 din 30 iunie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
local al municipiului Marghita din 30 iunie 2013 şi a proceselor verbale ale şedinţelor 
anterioare.  

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

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013, este prezentat de 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 16 voturi pentru din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr.62 din 28 iunie 2013 pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a 
municipiului Marghita pe anul 2013. 

 
Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind acordarea de subvenţii din bugetul  

local  pentru anul 2012 pentru proiectele depuse  de asociaţiile culturale si sportive 
nonprofit, conform regulamentului  de acordare a acestor subvenţii aprobat prin hotărâre 
de consiliu local , este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Rapoarte de avizare favorabile sunt prezentat din partea comisiei  cultură-social, 
tineret , sport, învăţământ, culte şi a comisiei de buget finanţe. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 16 voturi pentru din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr.63 din 28 iunie 2013 privind acordarea de subvenţii din bugetul  local  pentru anul 



2012 pentru proiectele depuse  de asociaţiile culturale si sportive nonprofit, conform 
regulamentului  de acordare a acestor subvenţii aprobat prin hotărâre de consiliu 
local. 

 
Punctul trei. Proiectul de hotărâre  privind taxa  pentru  îndeplinirea  procedurii 

de divorţ pe cale administrativă , este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau.  

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia juridică şi  comisia de 
buget finanţe. Comisia buget finanţe propune ca taxa să fie de 600 lei. 

Amendamentul este supus spre aprobare. Cu 15 voturi pentru şi o abţinere – d-na 
consilier Mărieş Mihaela, amendamentul este aprobat. 

Cu această modificare se supune spre aprobare proiectul de hotărâre. 
Cu 15 voturi pentru şi o abţinere (Mărieş Mihaela) este aprobată Hotărârea nr.64 

din 28 iunie 2013 privind taxa  pentru  îndeplinirea  procedurii de divorţ pe cale 
administrativă. 
 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre  pentru cuprinderea  unor terenuri  în 
domeniul public al oraşului Marghita , este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia  de administrare a 
domeniului public si privat. Comisia de specialitate, solicită secretariatului să anexeze 
lângă toate materialele de acest gen şi schiţele de amplasare a acestor terenuri. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 16 voturi pentru din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr.65 din 28 iunie 2013 pentru cuprinderea  unor terenuri  în domeniul public al 
oraşului Marghita. 

 
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre pentru constituirea  unor terenuri  numere 

cadastrale  din terenuri  aflate in domeniul privat al localităţii  , este prezentat de iniţiator 
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat din partea comisiei  de administrare a 
domeniului public si privat.  

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 16 voturi pentru din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr.66 din 28 iunie 2013 pentru constituirea  unor terenuri  numere cadastrale  din 
terenuri  aflate in domeniul privat al localităţii.   

 
Punctul şase. Proiectul de hotărâre  pentru stabilirea numărului maxim de 

autorizaţii permanente de  taxi transport persoane pe raza municipiului Marghita , este 
prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat din partea comisiei  de administrare a 
domeniului public si privat şi a comisiei juridice. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 16 voturi pentru din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr.67 din 28 iunie 2013 pentru stabilirea numărului maxim de autorizaţii permanente 
de  taxi transport persoane pe raza municipiului Marghita.   

 
Punctul şapte. Proiect de hotărâre pentru retragerea dreptului de administrare de 

la SPACS Marghita a construcţiei „centrala termica”  din Aleea Tineretului    şi 



schimbarea destinaţiei acesteia în amenajarea unei hale comerciale , este prezentat de 
iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Rapoarte de avizare favorabile sunt date de comisia de administrare a domeniului 
public privat şi de comisia de urbanism. 

Domnul consilier Arkosi Anton arată că înfiinţarea unei hale comerciale în locul 
centralei, costă foarte mulţi bani, bani pe care municipalitatea nu-i are, prin urmare ar 
trebui să se studieze posibilitatea găsirii unui investitor ii care ar fi interesat de înfiinţarea 
acestei hăli comerciale. 

Nefiind alte discuţii se trece la votarea proiectului de hotărâre sub forma iniţiată. 
Cu 16 voturi pentru din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr.68 din 28 iunie 2013 pentru retragerea dreptului de administrare de la SPACS 
Marghita a construcţiei „centrala termica”  din Aleea Tineretului    şi schimb area  
destinaţiei acesteia în amenajarea unei hale comerciale. 
 

Punctul opt. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionarii directe  a 
suprafeţei de 14 mp. din terenul  situat pe str. I.L.Caragiale nr. 7 identificat prin nr. topo. 
1476/11 CF 100769 Marghita  in vederea construirii  unor căi de acces la proprietatea 
numiţilor Mintaş Marcel si Mintaş  Sorina Maria , apartament situat la parterul blocului , 
in vederea deschiderii unui spaţiu comercial , este prezentat de iniţiator domnul primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia de administrare a 
domeniului public privat şi de comisia de urbanism. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 16 voturi pentru din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr.69 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea concesionarii directe  a suprafeţei de 14 mp. 
din terenul  situat pe str. I.L.Caragiale nr. 7 identificat prin nr. topo. 1476/11 CF 
100769 Marghita  in vederea construirii  unor căi de acces la proprietatea numiţilor 
Mintaş Marcel si Mintaş  Sorina Maria , apartament situat la parterul blocului. 
 

Punctul nouă. Proiectul de hotărâre pentru  discutarea cererii numitei Sandor 
Mariana Felicia  in vederea scutirii cu caracter retroactiv a  plăţii debitelor  si majorărilor 
calculate la impozitul pe mijlocul de transport ca urmare a deţinerii certificatului de 
handicap locomotor , este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raport de avizare este prezentat de Comisia de buget finanţe, care nu este de 
acord cu scutirea plăţii debitelor pentru doamna Sandor Mariana Felicia. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 16 voturi pentru din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr.70 din 28 iunie 2013 pentru  discutarea cererii numitei Sandor Mariana Felicia  in 
vederea scutirii cu caracter retroactiv a  plăţii debitelor  si majorărilor calculate la 
impozitul pe mijlocul de transport ca urmare a deţinerii certificatului de handicap 
locomotor. 

 
Punctul zece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Contractului de  parteneriat 

între Municipiul Marghita si Asociaţia Tinerilor Maghiari din Provincie   în vederea 
desfăşurării evenimentului” SzabadságFest „ ( Festivalul Tineretului din Bihor) , este 
prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia de administrare a 
domeniului public si privat, buget  finanţe. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 



Cu 16 voturi pentru din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 
nr.71 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea Contractului de  parteneriat între Municipiul 
Marghita si Asociaţia Tinerilor Maghiari din Provincie   în vederea desfăşurării 
evenimentului” SzabadságFest „ ( Festivalul Tineretului din Bihor). 
 
 Domnul consilier Ciarnău Claudiu se retrage din sală. 
 

Punctul unsprezece. Raportul Comisiei speciale  de analiza si verificare a 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubritate ( SPAACS) , comisie 
constituită in baza HCL nr. 29 din 28.03.2013.  

Raportul comisiei face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
 
Discuţii. 
 
Domnul consilier Timar Iulius arată că în cadrul comisiei a fost analizată situaţia 

SPAACS, situaţia care este una complicată. Concluzia generală a comisiei este că 
managementul slab şi de proastă calitate al serviciului a contribuit în mare măsură la 
datoriile imense pe care serviciul le-a acumulat. Părerea dânsului este că ar trebui să se 
solicite o verificare a Camerei de Conturi Bihor. Domnul Timar arată că atât vechiul 
consiliu cât şi cel actual îşi are vina că a lăsat serviciul să ajungă în asemenea hal. De 
exemplu directorul serviciului nu are nici în ziua de azi o fişă a postului, după care să-şi 
desfăşoare activitatea.  O altă problemă majoră a serviciului este salarizare care niciodată 
nu a fost aprobată în cadrul consiliului. Serviciul a făcut majorări de salarii nejustificate 
fără a se respecta normele legale în vigoare. 

Domnul consilier Cheregi Gheorghe este de părere că din totalul cheltuielilor 
serviciului, cheltuielile salariale sunt foarte mari, ele reprezentând 62%. Nici un agent 
economic nu poate funcţiona în condiţii normele dacă cheltuielile salariale depăşesc 
pragul de 50% din totalul cheltuielilor. De asemenea pentru a se stopa pierderile trebuie 
ca în zonele unde există posibilitatea să se treacă la reţeaua nouă de apă potabilă. 

Domnul consilier Sandor Emil arată că dacă se face o diminuare a salarizării pe o 
perioadă de câteva luni pentru a recupera măcar 4.500 lei/lună, situaţia financiară ar putea 
fi îmbunătăţită. 

Doamna consilier Nagy Gabriella arată că este de nepermis ca să se furnizeze 
servicii la persoane sau societăţi care nu-şi plătesc facturile cu lunile. De asemenea nu 
este de acord cu propunerea domnului Timar de a solicita sprijinul unui organ de control 
exterior. Controlul trebuie făcut în interiorul serviciului şi venite cu propuneri concrete de 
remediere a situaţiei şi termenele de realizare a acestora. 

Domnul consilier Durnea Cosmin arată că este de nepermis ca jumătate din 
facturile emise în primele cinci luni de SPAACS să nu fie încasate. 

Domnul consilier Arkosi Anton nu vede o rezolvare grabnică a problemei cu care 
se confruntă serviciul. Nici comisia specială  nu a venit cu o soluţie concretă de 
remediere aşa cum nici conducerea serviciului nu are o propunere în acest sens. Ambele 
tabere atât serviciul cât şi comisia trebuiau să prezinte concret ce trebuie să se facă şi 
termele de realizare a acestora. 

Doamna consilier Mărieş Mihaela arată că comisia a studiat bine situaţia şi pe 
baza raportului prezentat consiliul local poate veni cu propuneri şi sugestii, iar serviciul 
cu termene de realizare a acestora, deoarece ei pot spune când pot pune aceste lucruri în 
practică. 



Domnul Horvath Sandor - în calitate de inginer şef al acestui serviciu – răspunde  
celor care s-au adresat prin întrebări. 

Dânsul arată că nu au fost operate majorări nejustificate de salarii la nivelul 
serviciului. Dânsul consideră că tăierea salariilor la angajaţi nu rezolvă problema, 
deoarece dacă se diminuează salariile trebuie diminuate şi tarifele pe care le au la servicii. 
Aceste tarife includ si salarizarea personalului deci implicit o reducere a salarizării duce 
la micşorarea de tarife şi la pierderi la alte capitole. 

În ceea ce priveşte debranşarea răilor platnici – acest lucru se realizează acolo 
unde este posibil, chiar în ultima lună efectuându-se 52 de debranşări, dar nici unul din 
aceştia nu au venit la serviciu să-şi plătească datoriile şi să se rebranşeze. Se întâmpină 
mari greutăţi la executarea silită a răilor platnici neavând o conlucrare fructuoasă cu 
executorii judecătoreşti, în ultima perioadă având de-a face cu trei executori, dar nici unul 
nu a reuşit să prezinte rezultatele aşteptate, fiind şi acum 512 dosare de executare silită. 

Privind reţeaua nouă de apă potabilă se încearcă terminarea branşării în zona de 
nord a oraşului – ONCEA- unde reţeaua este gata de aproape 6 ani, dar încă nu este 
funcţională în totalitate fiind  branşată doar 95% din populaţie. 

În ceea ce priveşte managementul slab al serviciului. O rezolvare a problemei 
poate ar fi schimbarea conducerii, dar problemele în fond nu se vor schimba. Nici o 
conducere nouă oricât de ambiţioasă ar fi ea nu poate remedia soarta serviciului. Nu 
crede că o nouă conducere ar putea remedia pe termen scurt problema legată de 
depozitarea deşeurilor sau la problema apei potabile. 

Actuala conducere a serviciului – oameni sufletişti după cum arată dânsul -  la 
situaţia în care se află serviciul, la numeroasele controale efectuate de garda de mediu, 
poliţie, etc., nu are cum să-şi îndeplinească 100% activitatea care se aşteaptă de la ea. 

Dânsul vede două posibilităţi de rezolvare a situaţiei şi anume. Acordarea unui 
ajutor financiar serviciului pentru achiziţionarea de utilaje noi sau externalizarea 
serviciilor apă canal şi salubrizare. 

Domnul consilier Cheregi Gheorghe arată că dacă se hotărăşte externalizarea 
serviciilor consiliul trebuie să fie foarte atent la condiţiile care vor stabili darea lor în 
concesiune. 

Domnul consilier Timar Iulius – arată că dacă nu se găseşte o rezolvare cât mai 
urgentă a situaţiei, datoriile vor fi acumulate în continuare. Solicită revenirea cât mai 
urgentă la o salarizare normală care să fie aprobată în cadrul consiliului. De asemenea 
verificare în continuare a branşărilor ilegale. Reeşalonarea datoriilor răilor platnici să se 
facă cât mai urgent şi să se încaseze sumele datorate de răii platnici. În ceea ce priveşte 
schimbarea conducerii, poate fi o rezolvare ,deoarece poate o nouă conducere vine cu idei 
noi, care puse în practică pot duce la o stabilizare a activităţii societăţii. 

Domnul consilier Arkosi Anton cere ca la o viitoare şedinţă comisia şi conducerea 
serviciului să vină cu propuneri concrete de remediere a problemelor şi cu termene de 
realizare. 

Domnul consilier Almaşi Stefan vede o rezolvare a problemei în preluarea celor 
două servicii la primărie, ca servicii fără personalitate juridică. 

Domnul primar solicită consiliului să vină cu o propune concretă de remediere a 
situaţiei societăţii şi să se pronunţe asupra externalizării serviciilor. Dacă se pronunţă în 
sensul externalizării, solicită un aviz de principiu din partea consiliului pentru a demara 
documentaţia în acest sens. 

Consilierii cer două minute de pauză să discute în cadrul grupurilor de partide. 
După trecerea celor două minute, consilierii se întorc în sală, hotărând amânarea 

luării unei decizii în acest sens pentru şedinţa din luna iulie. 



 
Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării in folosinţă 

gratuită către  Colegiul National „Octavian Goga”  a  cotei de suprafaţă   de 793 mp. din 
nr. cad. 405 CF 117 ndf, teren aflat în imediata vecinătate a  National „Octavian Goga”  
şi Sala de sport.  

Domnul consilier Arkosi Anton arată că, în urma deplasării la faţa locului a 
comisiei de specialitate au constatat existenţa unei suprafeţe care rămâne neutilizat, fiind 
un teren închis, între terenul şcolii şi spatele garajelor din zonă. Această suprafaţă nu este 
întreţinută şi este un focar de infecţie, fapt pentru care comisia propune ca şi acest teren 
să fie îngrădit de colegiu, urmând ca după clarificarea regimului juridic şi să fie atribuit în 
folosinţă gratuită şcolii. 

Nu sunt purtate alte discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 15 voturi pentru din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr.72 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea dării in folosinţă gratuită către  Colegiul 
National „Octavian Goga”  a  cotei de suprafaţă   de 793 mp. din nr. cad. 405 CF 117 
ndf, teren aflat în imediata vecinătate a  National „Octavian Goga”  şi Sala de sport.  

 
Punctul treisprezece. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 

amplasamentului scuarului de la intersecţia străzilor C.Republicii cu I.L.Caragiale 
prevăzut în cadrul proiectului „Înfiinţarea spaţii verzi în municipiul Marghita, judeţul 
Bihor” cu amplasamentul de la intersecţia străzilor C.Republicii, cu str.Herculane 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 
Cu 15 voturi pentru din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr.73 din 28 iunie 2013 privind aprobarea modificării amplasamentului scuarului de la 
intersecţia străzilor C.Republicii cu I.L.Caragiale prevăzut în cadrul proiectului 
„Înfiinţarea spaţii verzi în municipiul Marghita, judeţul Bihor” cu amplasamentul de 
la intersecţia străzilor C.Republicii, cu str.Herculane. 

 
Punctul 14. Probleme curente. 

 
 Înainte de a se prezenta cererile discutate în cadrul comisiilor de specialitate se dă 
cuvântul doamnei Fogaş Maria. 
 Doamna Fogas Maria îşi arată nemulţumirea privind traficul greu de maşini ce se 
desfăşoară pe strada I.L.Caragiale, unde dealtfel locuieşte şi dânsa. În zonă circulă maşini 
de mare tonaj, carosabilul nu este refăcut cum trebuie după lucrările de canalizare, fapt ce 
duce la o trepidare şi deteriorare a locuinţei pe care o deţine. Solicită conducerii oraşului 
o remediere cât mai urgentă a carosabilului şi reglementarea circulaţiei maşinilor în zona 
respectivă.  
 Domnul viceprimar arata ca prin grija sa s-au executat lucrari de reparatii in zona, 
dar durează în timp, reaşezarea terenului , tasarea pamantului , urmand ca sa se faca din 
nou lucrari de umplutura si asfaltare. In ce priveste interzicerea traficului greu aceasta nu 
se poate face pentru ca este o str. importantă , poliţia avand competenta de a verifica 
respectarea limitei de viteză stabilita pe aceasta stradă, si deasemenea interzicerea 
parcării masinilor de tonaj greu.  Doamna Fogaş se retrage din sală. 
 În continuare sunt prezentate cererile discutate în cadrul comisiilor de specialitate 
şi soluţiile date acestora. Cererile şi răspunsurile fac parte integrantă din prezentul proces 
verbal. Doamna Carp Mariana  ridica mai multe  probleme ca urmare a sesizarilor 
adresate dânsei  de catre diresi cetăţeni , şi anume: 



- intretinerea spaţiilor verzi , a toaletării copacilor, în special a pomilor fructiferi de pe 
str. Tudor Vladimirescu , Crisan si Revolutiei, care împiedică de-a dreptul  circulatia  
pe trotuare , atentionarea proprietarilor de a curăţa aceşti arbuşti; întreţinerea 
spaţiului verde din faţa si din curtea localului de pe str. T.Vladimirescu apartinand 
Liceului teoretic Horvath Janos  

- reparaţii străzi carosabil M.Eminescu, Revolutiei unde au apărut adevarate „ cratere”  
- reparaţie intersectie  str. Tudor Valdimirescu  cu str. Revolutiei. 
Solicita Biroului de administrare a domeniului public si privat sa se sesizeze in aceste 
cazuri si sa ia masurile necesare pentru remedierea problemelor.  

 
 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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