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PROCES VERBAL 

 

 

 

 Încheiat azi, 26 septembrie 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.418 din 20 septembrie 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, Nagy Gabriella, Papai 

Iosif, Pop Viorel, Sandor Emil, Timar Iulius. Absentează motivat domnul consilier Lazăr 

Ioan.  

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 

secretarului municipiului - doamna Demeter Cornelia, jurista consiliului doamna Szabo 

Timea,  Bereteu Viorica din partea biroului buget-contabilitate al Primăriei municipiului 

Marghita. 

 Este prezent delegatul sătesc din Cheţ, domnul Borsi Erno şi Ghenetea Naghi 

Marin. 

 Auditoriu Demian Zsolt, Nagy Sarolta, reprezentanţii Asociaţiei „Avram Iancu” 

Nandra Aurel şi Cuibuş Victor, Balog Viorel, Moka Attila, reprezentanţii blocului ANL,  

Pandurilor nr. 25, bl3-4,condus de administrator Fugedi Erika ,Giurgiu Gheorghe şi Serac 

Nicolae – director adjunct al Colegiului Naţional Octavian Goga Marghita. 

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

în Primăria Municipiului Marghita, în data de 20 septembrie 2013, a Dispoziţiei 

Primarului nr. 418 din 20 septembrie 2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate 

dovezi obiective în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  19 

aprilie 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 5-4 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Cheregi Gheorghe constată că sunt 

întrunite condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa ordinară.  

La solicitarea domnului primar se propune retragerea de pe ordinea de zi a două 

proiecte de hotărâri: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a 

unui imobil - teren fără construcţii identificat prin număr dacadstral 757, înscris în 

C.F.nr.6789 Marghita, în suprafaţă totală de 3.188 mp, proprietatea privată a 

municipiului Marghita, situat în zona rezidenţială şi turistică în municipiul 

Marghita. 

- Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliul 

de administraţie precum şi în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

învăţământului – CECAR la unităţile şcolare de stat din UAT Marghita în anul 

şcolar 2013-2014. 

Domnul consilier Timar Iulius nu înţelege de ce domnul primar a retras de pe 



ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Dânsul consideră că, dacă nu se aleg membrii în 

consiliul de administraţie, aceste consilii nu vor funcţiona legal. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot astfel următoarea  

 

 

O R D I N E   DE  Z I : 

   

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a 

municipiului Marghita pe anul 2013. 

          Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan  

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe şi administrare a domeniului public  

şi privat  

 

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea componenţei Comisiei de siguranţă a 

Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Marghita şi a Regulamentului de 

funcţionare a acestuia. 

       Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan  

Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului 

public  şi privat  

 

3. Proiect de hotărâre pentru scoaterea din domeniul public a oraşului a corpurilor 

de clădire reprezentând „camera de oaspeţi” nr. inventar 15, magazie pentru 

depozitarea alimentelor şi obiectivelor nr.inv. 11 şi depozit benzină cu pompă 

instalată nr.inv.11092 la unitatea de învăţământ Liceul Teoretic Horvath Janos 

situată pe str.1 decembrie, nr.5 Marghita, în vederea scoaterii din funcţiune şi a 

demolării.  

               Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan  

Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului   

public si privat  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor 

construite pentru tineri din fondurile ANL. 

               Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan  

Raport de avizare: Comisia juridică 

 

5. Proiect de hotărâre pentru însuşirea rapoartelor de evaluare şi stabilirea preţului 

de vânzare a terenului intravilan aferent blocurilor ANL din străzile Progresului 

şi Eroilor situate pe nr.cad.100733, nr.cad.100732, nr.cad.,100803 şi 

nr.cad.,100804 şi strada Pandurilor situate pe nr., cad.101253, nr.cad.101254, 

nr.cad.101255, nr.cad.101256, nr.cad.101257 şi nr.cad.101258. 

               Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan  

         Raport de avizare: Comisia buget finanţe 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea finanţării nerambursabile din bugetul local 

pe trimestrul IV 2013 pentru proiectele depuse de asociaţiile culturale şi sportive 

cu activităţi nonprofit de interes local. 

Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan  



Raport de avizare: Comisia de învăţământ, cultură, sport şi tineret şi Comisia 

juridică 

 

7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unor terenuri în domeniul public al 

municipiului Marghita. 

               Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan  

Raport de avizare: Comisia juridică,  Comisia de administrare a domeniului   

public si privat  

 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri aferente unor construcţii 

proprietate privată a unor persoane fizice şi juridice din domeniul public în 

domeniul privat al localităţii.  

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan  

Raport de avizare: Comisia juridică,  Comisia de administrare a domeniului   

public si privat  

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a 

corpului de proprietate în suprafaţă totală de 110 mp teren intravilan, în vederea 

construirii unui WC public. 

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan , primar 

Raport de avizare: Comisia juridică,  Comisia de administrare a domeniului   

public si privat, Comisia de urbanism 

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobare constituire numere cadastrale pe terenuri 

proprietate privată a municipiului. 

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan  

Raport de avizare: Comisia juridică,  Comisia de administrare a domeniului   

public si privat  

 

11. Probleme curente.   

  

  Cu 16 voturi pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 

98 din 26 septembrie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Marghita din 26 septembrie 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

şi a proceselor verbale ale şedinţelor anterioare.  

                                       

Punctul 1 . Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013 este prezentat de iniţiator domnul  primar 

Pocsaly Zoltan. 

Doamna Bereteu Viorica prezintă necesitatea rectificării bugetului, menţionând 

capitolele bugetare unde au loc modificările.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanţe şi 

administrare a domeniului public  şi privat. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare. 

Cu 16 voturi pentru, din totalul de 16 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 99 din 26 septembrie 2013 privind  rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013. 

 Sala de şedinţe este părăsită de doamna consilier Mărieş Mihaela. 

 



Punctul 2. Proiectul de hotărâre pentru  aprobarea componenţei Comisiei de 

siguranţă a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Marghita şi a Regulamentului de 

funcţionare a acestuia este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Consiuliul local propune ca membrii în comisia de siguranţă, pe domnii consilieri 

Horvath Sandor, Mărieş Mihaela şi Sandor Emil, propunere ce a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

Rapoarte de avizare favorabile sunt date de: Comisia juridică, Comisia de 

administrare a domeniului public  şi privat . 

Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 

Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 100 din 26 septembrie 2013 pentru  aprobarea componenţei Comisiei de 

siguranţă a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Marghita şi a 

Regulamentului de funcţionare a acestuia. 

 

Punctul trei. Proiectul de hotărâre pentru scoaterea din domeniul public a oraşului 

a corpurilor de clădire reprezentând „camera de oaspeţi” nr. inventar 15, magazie pentru 

depozitarea alimentelor şi obiectivelor nr.inv. 11 şi depozit benzină cu pompă instalată 

nr.inv.11092 la unitatea de învăţământ Liceul Teoretic Horvath Janos situată pe str.1 

decembrie, nr.5 Marghita, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării, este prezentat 

de domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Rapoarte de avizare favorabile sunt date de : Comisia juridică, Comisia de 

administrare a domeniului   public si privat.  

Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 

Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 101 din 26 septembrie 2013 pentru scoaterea din domeniul public a 

oraşului a corpurilor de clădire reprezentând „camera de oaspeţi” nr. inventar 15, 

magazie pentru depozitarea alimentelor şi obiectivelor nr.inv. 11 şi depozit benzină cu 

pompă instalată nr.inv.11092 la unitatea de învăţământ situată pe str.1 Decembrie, 

nr.5 Marghita, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării. 

 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare 

a locuinţelor construite pentru tineri din fondurile ANL este prezentat de iniţiator domnul  

primar Pocsaly Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia juridică. 

Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 

Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 102 din 26 septembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de 

vânzare a locuinţelor construite pentru tineri din fondurile ANL. 
 

Punctul cinci. Proiectul de hotărâre pentru însuşirea rapoartelor de evaluare şi 

stabilirea preţului de vânzare a terenului intravilan aferent blocurilor ANL din străzile 

Progresului şi Eroilor situate pe nr.cad.100733, nr.cad.100732, nr.cad.,100803 şi 

nr.cad.,100804 şi strada Pandurilor situate pe nr., cad.101253, nr.cad.101254, 

nr.cad.101255, nr.cad.101256, nr.cad.101257 şi nr.cad.101258, este prezentat de domnul 

primar Pocsaly Zoltan. 

    Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia buget finanţe. 

    Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 

    Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 103 din 26 septembrie 2013 pentru însuşirea rapoartelor de evaluare şi 



stabilirea preţului de vânzare a terenului intravilan aferent blocurilor ANL din străzile 

Progresului şi Eroilor situate pe nr.cad.100733, nr.cad.100732, nr.cad.,100803 şi 

nr.cad.100804 şi strada Pandurilor situate pe nr., cad.101253, nr.cad.101254, 

nr.cad.101255, nr.cad.101256, nr.cad.101257 şi nr.cad.101258. 

     

     Punctul şase. Proiectul de hotărâre privind acordarea finanţării nerambursabile din 

bugetul local pe trimestrul IV 2013 pentru proiectele depuse de asociaţiile culturale şi 

sportive cu activităţi nonprofit de interes local este prezentat de iniţiator domnul  primar 

Pocsaly Zoltan. 

      Raport  de avizare favorabil este prezentat de : Comisia de învăţământ, cultură, 

sport şi tineret şi Comisia juridică. 

 Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 

     Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 104 din 26 septembrie 2013 privind acordarea finanţării nerambursabile 

din bugetul local pentru anul 2013, trimestrul IV pentru proiectele depuse de 

asociaţiile culturale şi sportive cu activităţi nonprofit de interes local. 

 

Punctul şapte. Proiectul de hotărâre privind cuprinderea unor terenuri în 

domeniul public al municipiului Marghita este prezentat de iniţiator, domnul primar 

Pocsaly Zoltan  

           Rapoarte de avizare favorabile sunt prezentat de : Comisia juridică,  Comisia de 

administrare a domeniului   public si privat  

 Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 

     Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 105 din 26 septembrie 2013 privind cuprinderea unor terenuri în 

domeniul public al oraşului Marghita. 

 

Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind trecerea unor terenuri aferente unor 

construcţii proprietate privată a unor persoane fizice şi juridice din domeniul public în 

domeniul privat al localităţii este prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 

  Raport de avizare favorabil este prezentat de : Comisia juridică,  Comisia de 

administrare a domeniului   public si privat  

  Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 

     Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 106 din 26 septembrie 2013 privind trecerea unor terenuri aferente unor 

construcţii proprietate privată a unor persoane fizice şi juridice din domeniul public în 

domeniul privat al localităţii. 

 

 Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament 

şi delimitare a corpului de proprietate în suprafaţă totală de 110 mp teren intravilan, în 

vederea construirii unui WC public este prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Raport de avizare favorabil este prezentat de : Comisia juridică,  Comisia de 

administrare a domeniului   public si privat, Comisia de urbanism. 

 Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 

Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 107 din 26 septembrie 2013 privind aprobarea Planului de amplasament 

şi delimitare a corpului de proprietate în suprafaţă totală de 110 m., teren intravilan, în 

vederea construirii unui WC public. 

 



 Punctul zece. Proiectul de hotărâre pentru aprobare constituire numere cadastrale 

pe terenuri proprietate privată a municipiului, este prezentat de iniţiator, domnul primar 

Pocsaly Zoltan. 

Raport de avizare favorabil este prezentat de : Comisia juridică,  Comisia de 

administrare a domeniului   public si privat. 

  Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 

Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 108 din 26 septembrie 2013 pentru aprobare constituire numere 

cadastrale pe terenuri aflate în domeniul privat al localităţii. 

 

Punctul unsprezece. Probleme diverse. 

Reprezentantul Asociaţiei Avram Iancu, domnul Nandra Aurel solicită consiliului 

local stabilirea locului unde urmează a fi amplasat bustul domnului Sencovici Alexandru, 

precum, şi un sprijin financiar din partea consiliului, pentru ca acest eveniment să poată fi 

organizat la data de 20 octombrie 2013. 

Domnul primar arată că pentru stabilirea locului şi pentru alocarea unor sume este 

necesară iniţierea unui proiect de hotărâre de consiliu, dar de asemenea sunt necesare 

autorizaţii de la diferite instituţii, care de asemenea costă bani. Nu se împotriveşte însă 

amplasării acestui bust, dar cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Domnul consilier Arkoşi Anton arată că cererea formulată de asociaţie se referă 

doar la stabilirea locului şi nicidecum la alocarea unor fonduri pentru autorizaţii şi soclu. 

Comisia de specialitate a stabilit ca locul amplasării să fie în Piaţa Eroilor alături de 

celelalte statui, iar fonduri vor fi alocate în limita fondurilor disponibile, urmare a 

solicitării formulate. 

Reprezentanţii asociaţiei au luat la cunoştinţă cele prezentat şi s-au retras din sală. 

Domnul Balog Viorel – a formulat o cererea adresată Consiliului local, prin care 

solicită cumpărarea cabinetului medical pe care-l deţine cu chirie, situat în Marghita 

Calea Republicii, în incinta Staţiei de salvare. Dacă nu se aprobă cumpărarea solicită ca 

acest imobil să fie reparat, deoarece prezintă un grad avansat de uzură. 

Domnul consilier Arkosi Anton – arată c ă în cadrul comisiei de specialitate a fost 

studiată cererea, imobilul este în proprietatea municipiului dar este în administrarea 

spitalului municipal. Spitalul ar trebui să renunţe la administrare către primărie şi numai 

după aceea se poate hotărî eventual vânzarea ei. Dacă spitalul nu cedează administrarea 

clădirii, atunci este obligată să facă reparaţiile necesare. 

Managereul spitalului  Bradacs Aliz care între timp a sosit în sală, arată că spitalul 

nu renunţă la administrarea clădirii şi în cel mai scurt timp posibil urmează a fi remediate 

defecţiunile. 

Domnul Giurgiu Gheorghe prezintă  cererea adresată consiliului local prin care 

solicită concesionarea puţului de apă din fosta fermă CAP, pe care a vândut-o în urmă cu 

mai bine de 10 ani, la SPAACS Marghita. Dânsul arată că în contractul de vânzare 

cumpărare, cumpărătorul s-a obligat să-i asigure în continuare apa. Acest lucru însă nu 

este respectat de mai mult timp deoarece puţul nu mai este funcţional. Deoarece are 

nevoie de apă solicită găsirea unei soluţii cât mai urgente. 

Domnul consilier Horvath Sandor arată că SPAACS nu mai are nevoie de acest 

puţ de apă, deci se pot face demersurile pentru a fi valorificat. 

Doamna secretar Demeter Cornelia spune că puţul trebuie casat, scos din inventar 

şi apoi valorificat, domnul Giurgiu Gheorge putându-l cumpăra cu respectarea legislaţiei 

în vigoare. 



În continuarea doamna Fugedi Erika administratorul blocurilor de locuinţe ANL 

3-4, din strada pandurilor, prezintă problema apărută ca urmare a neplăţii de unii locatari 

a facturilor de gaz, EON GAZ debranşând întreg blocul. Acum au de suferit toţi locatarii 

care u copii mici şi acum suferă de frig. 

Doamna secretar Demeter Cornelia arată că asociaţiile trebuie să sesizeze în scris, 

compartimentul de resort din cadrul primăriei, ori de câte ori se întâmplă asemenea 

cazuri. Asociaţia este însă obligată în prealabil să someze în scris chiriaşul pentru a-şi 

plăti datoriile. Dacă asociaţia sau compartimentul de resort nu şi-au făcut treaba, este vina 

lor şi se fac direct răspunzători de situaţia creată. De asemenea până la rezolvarea 

problemelor pe cale legală, trebuie studiată posibilitatea debranşării acestor răi platnici, 

blindarea caloriferelor etc. Evacuarea acestor persoane este o procedură care durează 

timp îndelungat deci trebuie să se găsească o rezolvare pe moment a situaţiei create. 

Doamna consilier Carp Mariana arată că persoanele responsabile de această 

situaţie, fie ei răii platnici, administraţia blocului, sau personalul de specialitate din 

primărie, trebuie trase la răspundere. Consiliul local nu poate rezolva situaţia acestor 

oameni rămaşi fără căldură, nu putem să plătim datoriile care au fost acumulate de 

asociaţie. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu spune că fiind proprietarii acestor imobile, 

consiliul ş primăria sub o formă, sau alta, trebuie să se implice activ în rezolvarea cât mai 

urgentă a acestor probleme. 

Domnul Moka Attila, om de afaceri, care are obiective economice în zona sudică 

a oraşului, strr.I.L.Caragiale, se arată nemulţumit de situaţia creată ca urmare a 

nerealizării reţelelor de canalizare în această zonă a oraşului. A fost nevoit să facă 

investiţii serioase pentru o fosă septică, care din cauza apei freatice ridicate nu poate 

funcţiona. Singura soluţie pentru a putea dea în funcţiune hotelul pe care-l deţine este 

racordarea la canalizarea oraşului, care din păcate nu e realizată încă în acea zonă. 

Agenţii economici din zonă s-au plâns de mai multe ori plâng municipalităţii, că nu au 

nici apă şi nici canalizare. Dacă municipalitatea nu le oferă condiţii, vor studia 

posibilitatea mutării unor activităţi  în alte localităţi, care le oferă condiţii mai bune. În 

acest sens, solicită  consiliului studierea posibilităţii realizării acestui tronson. 

Domnul primar a răspuns în continuare interpelării adresate de doamna Carp 

Mariana care în ședința extraordinară din septembrie 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. 

Domnul consilier Timar Iulius arată că în legătură cu cererea Stocarpark SRL,  

privind renegocierea unor aspecte din contractului de concesiune, comisia juridică nu s-a 

putut pronunța, solicitând și sprijinul comisiei de administrarea domeniului public și 

privat. 

 Domnul Serac Nicolae – director adjunct al Colegiului Naţional Octavian Goga 

Marghita, solicită consiliului local, ca în limita posibilităţilor să aloce 200.000 lei pentru 

reabilitarea celor două locaţii a colegiului. 

 Sunt prezentat în continuare cererile discutate în cadrul comisiilor de specialitate 

şi soluţiile date acestor cereri. Cererile şi răspunsurile fac parte integrantă din prezenta. 

 Domnul consilier 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 


