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PROCES VERBAL 

 

 

            Încheiat azi, 18 septembrie 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. 416 din 13.09.2013.     

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

Botos Alexandru, Ciarnău Claudiu, Carp Mariana, Cheregi Gheorghe,  Durnea Cosmin, 

Horvath Sandor, Ilieş Moise, Kotlar Norbert, Lazăr Ioan, Măries Mihaela,  Nagy 

Gabriella, Papai Iosif, Pop Viorel, Sandor Emil, Timar Iulius. 

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 

secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena şef serviciu 

administraţie publică, doamna Szabo Timea, din cadrul aparatului permanent de lucru al 

consiliului local și d-na Koszta Tunde – referent resurse umane. 

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

în Primăria Municipiului Marghita, în data de 13 septembrie 2013 a Dispoziţiei 

Primarului nr 416 din 18.09.2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi 

obiective în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  13 

septembrie 2013, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, 

precum şi ordinea de zi. De asemenea, materialele de şedinţă cuprinse în ordinea de zi au 

fost postate pe e-mailul fiecărui consilier, cu 4-5 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Conform regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local se aprobă 

Hotărârea nr. 94 prin care este ales președinte de ședință pentru 3 luni domnul consilier 

Cheregi Gheorghe. 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Cheregi Gheorghe constată că sunt 

întrunite condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară.  

Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următoarea  

 

 

O R D I N E   DE  Z I : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor și criteriilor pentru organizarea 

concursului pentru ocuparea funcției vacante de director din cadrul Serviciului 

Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita. 

      Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia juridică 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice 

din UAT Marghita pentru anul 2013 

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia juridică 

 

 Cu 17 voturi pentru, din totalul de 17 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 

95 din 18 septembrie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului local al municipiului Marghita din 18 septembrie 2013.  



 

 

Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea procedurilor și 

criteriilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director din 

cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita, este 

prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia juridică. 

Domnul consilier Ilieș Moise aduce în discuție faptul că atribuțiile viitorului 

manager SPAACS Marghita se referă preponderent la furnizarea serviciilor de apă și 

canalizare și solicită ca la fiecare punct care se referă la furnizarea serviciilor de apă și 

canalizare să fie trecut și aceea de salubrizare. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu propune ca printre condițiile generale de 

participare candidații să fie acceptați și cu licența în drept sau studii inginerești, și în 

același timp propune stabilirea criteriilor de performanță a viitorului manager. 

Doamna Mărieș Mihaela este de părere că, criteriile de performanță să fie stabilite 

de către consiliul local și să nu fie propuse de către candidat. 

Doamna Ciupe Elena spune că pentru noul manager se va numi o comisie de 

evaluare care verifică îndeplinirea condițiilor de performanță, iar în funcție de evaluarea 

comisiei se va menține sau nu în funcție managerul serviciului. 

Domnul consilier Pop Viorel propune ca, consiliul local să stabilească un termen 

pentru depunerea raportului de activitate a viitorului manager. 

Domnul Cheregi Gheorghe propune modificarea condițiilor de participare la 

examen prin clarificarea condițiilor de studii și includerea la studii a sistemului de 

învățământ Bologna, propunerea  care s-a supus la vot și a fost aprobată cu unanimitate 

de voturi. 

De asemenea s-a votat ca la fiecare punct din atribuțiile managerului care se 

referă la serviciile furnizate să fie trecute și atribuțiile de salubrizare. 

S-a hotărât și faptul că fișa postului pentru noul manager va fi discutat și votat în 

următoarea ședință de consiliu. 

Se supune la vot modificarea condițiilor de participare a candidaților la funcția de 

manager al SPAACS Marghita în sensul că, candidatul să aibă studii economice, juridice 

sau tehnice (inginerești), propunere ce este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Se votează membrii comisiei de examinare. Din cadrul instituției va face parte 

domnul primar Pocsaly Zoltan și doamna ing. Bisa Eva, secretariatul comisiei va fi 

asigurată de doamna Szabo Timea. Din rândul consilierilor va face parte din comisia de 

examinare Arkosi Anton, Ciarnău Claudiu și Timar Iulius. În comisia de rezolvarea 

contestațiilor vor participa următorii consilieri locali: Papai Iosif, Șandor Emil și Mărieș 

Mihaela. 

După aprobarea modificărilor la regulament se supune la vot proiectul de hotărâre 

în ansamblu. 

 

Cu 17 voturi pentru, din totalul de 17 consilieri prezenţi  în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 96 din 18 septembrie 2013 privind aprobarea procedurilor și criteriilor 

pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director din 

cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă. 

 

Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a 

funcțiilor publice din UAT Marghita pentru anul 2013 este prezentat de iniţiator, domnul 

primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  



 Raportul de avizare  favorabil este prezentat Comisia juridică. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre domnul consilier Ilieș Moise solicită 

lămuriri cu privire la stadiul înființării poliției locale și cheltuielile necesare funcționării 

acesteia. Domnul primar susține că vor exista economii în buget față de actuala formă de 

prestări de servicii cu gardienii publici. Doamna Nagy Gabriella aduce în discuție paza 

instituțiilor de învățământ. 

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

Cu 17 voturi pentru din totalul de 17 consilieri prezenţi  în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 97 din 18 septembrie 2013 privind modificarea Planului de ocupare a 

funcțiilor publice din UAT Marghita pentru anul 2013. 

 

După dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi doamna Carp Mariana aduce în 

discuție faptul că înaintea ședinței de consiliu comisia juridică a purtat discuții cu 

reprezentantul Stocarpark pentru renegocierea unor aspecte din contractul de concesiune 

încheiat. Doamna consilier solicită ca societatea să prezinte avizul poliției în vederea 

desfășurării activității acestuia, evidențiază faptul că la trecerea de pietoni nu s-a 

respectat distanța prevăzută în codul rutier pentru primul loc de parcare, nu s-au rezervat 

locuri de parcare pentru toate instituțiile publice. De asemenea doamna Carp Mariana 

aduce în discuție problema curățeniei în oraș, solicită luarea măsurilor față de proprietarii 

caselor care nu-și curăță trotuarele. Arată faptul că a mai evidențiat aceste probleme și 

dacă nu se iau măsuri pentru rezolvarea acestora va da demisia din funcția de consilier 

local. Tot doamna Carp Mariana a solicitat lămuriri pentru situația juridică și existenței 

contractelor de concesiune sau închiriere a terenurilor împrejmuite de societățile 

comerciale din fața ștrandului privat și a restaurantului parc. 

 

 Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Cheregi Gheorghe mulţumeşte tuturor 

celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 

                               Cheregi Gheorghe                                   jr. Demeter Cornelia 

        

  

 

 

 

 

 

 


