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P R O C E S   V E R B A L 
 
 
 
 Încheiat azi 26 iunie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Marghita, care are loc în sala de conferinţe a Primăriei municipiului Marghita. 
 Sunt prezenţi domnii consilieri : 1. Almasi Ştefan Mihai, 2.Arkosi Anton, 3. Borsi 
Ernest, 4. Ciarnău Claudiu,  5.Ciora Florian, 6. Dragomir Iuliu Cristian,   7.Lazăr Ioan,           
8. Mărieș Mihaela, 9. Nagy Gabriella, 10. Oros Ramona Alice, 11. Papai Iosif, 12.Pop Viorel,  
13.Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 14. Szabo Peter Istvan, 15. Şandor Emil. Absentează 
motivat:   1. Horváth Sándor,    2. Pop Raul Cristian       . 
 Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly 
Zoltan și înlocuitorul secretarului municipiului doamna Ciupe Elena - șef Serviciu 
administrație publică locală, consilierul primarului domnul Botos Alexandru și doamna Szabo 
Timea – jurista Consiliului local Marghita. 
 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 20 iunie 2019, a Dispoziţiei Primarului nr. 
282 din 20 iunie 2019. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest 
sens. Consilierii au fost convocaţi în data 20 iunie 2019, prin înmânarea invitaţiei la şedinţă, 
cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, precum şi ordinea de zi. De asemenea, 
invitațiile, dispoziția de convocare și materialele de şedinţă cuprinse în ordinea de zi, au fost 
postate pe mail-ul fiecărui consilier, în data de 20 iunie 2019. 

Doamna Ciupe Elena face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 15 consilieri, ședința fiind statutară. 

Președintele de ședință conform Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului local Marghita este doamna consilier Oros Ramona Alice.  

Procesele verbale întocmite cu ocazia ședinței ordinare din mai 2019 și extraordinare 
din iunie 2019, sunt aprobate cu 15 voturi. 

La solicitarea domnului primar ordinea de zi este completată cu un punct 
”Proiect de hotărâre privind însușirea Planului de amplasament și delimitare al 

imobilului și constituirea unui număr cadastral pe terenul proprietate privată a Municipiului 
Marghita, dat în administrarea Serviciului de Telecomunicații Spaciale, Unitatea militară 
0697 Oradea, în suprafață de 200 mp/3156 mp., identificată cu nr.topo 2297 Marghita, C.F. 
100594 Marghita.” 

Președintele de ședință doamna consilier Oros Ramona Alice supune spre aprobare  
uastfel cu completarea propusă următoarea, 
 

Ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării în principiu a terenului situat în Marghita 
str. Crișan nr. 7a     cad. 651 CF 102216 Marghita și cad 652 CF 102274 Marghita, 
proprietate privată a Municipiului Marghita , teren aferent construcțiilor,  către 
proprietarii acestora.             
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului public și 

privat 
 



Consiliul	local	al	municipiului	Marghita	–	județul	Bihor	

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor , proprietate privată a 
Municipiului Marghita  ocupate de construcții cu destinația garaje din str. Aleea 
Tineretului și însușirea rapoartelor de evaluare realizate de evaluator autorizat 
ANEVAR pe aceste terenuri. 
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat  
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 2991 mp  
din terenul cu nr. cadastral 101873 înscris în CF nr. 101873 Marghita, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 178, teren teren aflat în domeniul privat al municipiului Marghita, 
către SC AGRILINC SRL pentru extindere construcții  
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat  
 

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectelor culturale și sportive ce vor beneficia 
de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019 
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia socială, învțământ,sănătate,culte și protecție socială 

      Comisia de buget finanțe  
 

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea sprijinului financiar  din bugetul local al 
Municipiului Marghita  la cultele religioase de pe raza unității administrativ teritoriale 
Marghita  
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare:  Comisia de buget finanțe  
 

6. Proiect de hotărâre privind însușirea Planului de amplasament și delimitare al 
imobilului și constituirea unui număr cadastral pe terenul proprietate privată a 
Municipiului Marghita, dat în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, 
Unitatea militară 0697 Oradea, în suprafață de 200 mp/3156 mp., identificată cu 
nr.topo 2297 Marghita, C.F. 100594 Marghita. 

 
7. Probleme curente. 
 
Ordinea de zi este adoptată cu 15 voturi ”pentru” din totalul de 15 prezenți. Este astfel 

adoptată   Hotărârea nr. 75 din 26 iunie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței 
ordinare din 26 iunie 2019 și a proceselor verbale încheiate cu ocazia ședințelor anterioare.   
  

Punctul unu. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării în principiu a terenului 
situat în Marghita str. Crișan nr. 7a, cad. 651, CF 102216 Marghita și cad. 652, CF 102274 
Marghita, proprietate privată a Municipiului Marghita , teren aferent construcțiilor,  către 
proprietarii acestora, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au 
fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialiate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat. 

Nu sunt purtate discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre sub forma 
inițiată. 
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Cu votul ”pentru” a  15 consilieri din totalul de 15 prezenți în sală este adoptată 
Hotărârea nr. 76  din 26 iunie 2019, pentru aprobarea vânzării în principiu a terenului 
situat în Marghita str. Crișan nr. 7a,	cad. 651, CF 102216 Marghita și cad. 652, CF 102274 
Marghita, proprietate privată a Municipiului Marghita , teren aferent construcțiilor,  către 
proprietarii acestora. 

 
 
Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor , proprietate 

privată a Municipiului Marghita  ocupate de construcții cu destinația garaje din str. Aleea 
Tineretului și însușirea rapoartelor de evaluare realizate de evaluator autorizat ANEVAR pe 
aceste terenuri,  a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost 
studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialiate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat. 

Se propune din partea consiliului stabilirea prețului de vânzare, la suma de 22 euro/mp 
+ TVA,propunere care este apoi adoptată cu unanimitate de voturi.  

Nu sunt purtate alte discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru” a  15 consilieri, din totalul de 15 prezenți în sală este adoptată 
Hotărârea nr. 77  din 26 iunie 2019 privind aprobarea vânzării terenurilor , proprietate 
privată a Municipiului Marghita  ocupate de construcții cu destinația garaje din str. Aleea 
Tineretului și însușirea rapoartelor de evaluare realizate de evaluator autorizat ANEVAR 
pe aceste terenuri. 

 
Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței 

de 2991 mp.  din terenul cu nr. cadastral 101873 înscris în CF nr. 101873 Marghita, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 178, teren teren aflat în domeniul privat al municipiului Marghita, către SC 
AGRILINC SRL pentru extindere construcții, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialiate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat. Se propune din partea comisiei termenul de 
concesiune la 10 ani. 

Doamna Ciupe Elena informează la acest punct consiliul local, că taxa de concesiune  
pentru aceste terenuri este de 4,5 lei/mp/lună. 

Nu sunt purtate alte discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre sub forma 
inițiată și completată cu termenul de 10 ani. 

Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din totalul de 15 prezenți în sală este adoptată 
Hotărârea nr. 78  din 26 iunie 2019 privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 
2991 mp.  din terenul cu nr. cadastral 101873 înscris în CF nr. 101873 Marghita, str. 
Tudor Vladimirescu, nr. 178, teren teren aflat în domeniul privat al municipiului Marghita, 
către SC AGRILINC SRL pentru extindere construcții. 

 
Punctul patru. Proiectul de hotarâre privind aprobarea proiectelor culturale și 

sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019 a fost 
inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute în 
cadrul comisiilor de specialiate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat și de Comisia socială, învățământ,sănătate,culte și 
protecție socială. 
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Nu sunt purtate discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 15 consilieri din totalul de 15 prezenți în sală este adoptată 
Hotărârea nr.	79  din 26 iunie 2019 privind aprobarea proiectelor culturale și sportive ce 
vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019. 

 
Punctul cinci. Proiectul de hotarâre privind aprobarea sprijinului financiar  din 

bugetul local al Municipiului Marghita  la cultele religioase de pe raza unității administrativ 
teritoriale Marghita a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au 
fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialiate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat. 

La propunerea domnului primar se modifică proiectul de hotărâre, în sensul că banii 
vor fi alocați numai pentru salubrizarea cimitirelor. 

Această modificare este votată cu unanimitate de voturi. 
Nu sunt purtate alte discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre sub forma 

modificată. 
Cu votul ”pentru” a consilieri din totalul de 15 prezenți în sală este adoptată Hotărârea 

nr. 80  din 26 iunie 2019 sprijinului financiar  din bugetul local al Municipiului Marghita  
la cultele religioase de pe raza unității administrativ teritoriale Marghita. 
 

Punctul șase. Proiectul de hotărâre privind însușirea Planului de amplasament și 
delimitare al imobilului și constituirea unui număr cadastral pe terenul proprietate privată a 
Municipiului Marghita, dat în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, Unitatea 
militară 0697 Oradea, în suprafață de 200 mp/3156 mp., identificată cu nr.topo 2297 
Marghita, C.F. 100594 Marghita, a fost inițat de domnul primar. Materialele au fost studiate 
de domnii consilieri la începutul ședinței de consiliu. 

Nu sunt purtate discuții trecându-se la votarea proiectului de hotărâre sub forma 
modificată. 

Sala este părăsită de doamna consilier Nagy Gabriella și sosește în sală domnul 
consilier Horvath Sandor. 

Cu votul ”pentru” a consilieri din totalul de 15 prezenți în sală este adoptată Hotărârea 
nr. 81  din 26 iunie 2019 privind însușirea Planului de amplasament și delimitare al 
imobilului și constituirea unui număr cadastral pe terenul proprietate privată a 
Municipiului Marghita, dat în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, 
Unitatea militară 0697 Oradea, în suprafață de 200 mp/3156 mp., identificată cu nr.topo 
2297 Marghita, C.F. 100594 Marghita. 

 
 
Punctul șapte. Probleme curente. 
În cadrul acestui punct sunt prezentate cererile discutate în cadrul comisiei de buget 

finanțe și administrarea a domeniului public și privat. Cererile și răspunsurile date fact parte 
integrantă din prezentul proces verbal. 

Prezentă în sală doamna director al Grădiniței cu program prelungit nr.1, Ardelean 
Mariana solicită sprijinul consiliului local ca printr-o alocare bugetară, cu ocazia unei 
rectificări, să sprijine instituția pe care o conduce, în vederea reamenajării unor săli de clasă. 
Consiliul local a luat act de solicitarea formulată. 

In continuare domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel atrage atenția executivului și 
consiliului local asupra situației dezastruoase în care se află parcurile orașului, băncile din 
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parcuri, locurile de joacă pentru copii, coșurile de gunoi  sunt rupte, deteriorate. SPAACS 
împreună cu serviciul de specialitate din cadrul primăriei să remedieze aceste probleme. 

Domnul consilier Ciora Florin arată că, distrugerea parcurilor și a locurilor de joacă nu 
este o problemă recentă, factorii de răspundere trebuiau să acționeze din timp, pentru a 
preveni creșterea gradului de deterioarare a acestor parcuri. 

Domnul consilier Șandor Emil este de părere că, printr-o activitate riguroasă de  control 
și cu aplicarea unor amenzi, Poliția locală ar putea să stopeze acest fenomen de distrugere a 
parcurilor, deoarece acestea nu sunt degradate din cauza timpului, ci sunt distruse de oameni. 

Doamna consilier Mărieș Mihaela atrage atenția executivului, asupra stării în care se 
află anumite porțini, din trotuarul proaspăt pavat din centrul orașului, exemplificând aici zona 
din fața magazinului PPT. 

Doamna donsilier Oros Ramona Alice propune că, dacă nu sunt bani suficienți pentru 
spații verzi și parcuri, să se aloce sumele necesare reparațiilor și  pentru întreținerea lor 
periodică. 

Domnul consilier Papai Iosif propune întocmirea unei liste de priorități, pentru aceste 
activități, cu menționarea factorilor de răspundere, cu termene concrete și la fiecare ședință să 
se prezinte o informare cu stadiul realizării acestor obiective. 

O altă problemă este prezentată de domnul Pușcaș Viorel administrator compartiment 
piețe și târguri, care informează consiliulul local despre situația Oborului,. din strada 
I.L.Caragiale. În acest obiectiv de când nu mai este permisă vânzarea de animale  a scăzut 
foarte mult activitatea, în zilele de vineri - ziua de târg, numai câțiva comercianți de produse 
industriale specifice și tot atâția comercianți care vând cereale, sunt prezenți și plătesc taxele 
de rigoare. Cu o astfel de activitate nu este reantabilă menținerea unui obor pe o suprafață așa 
de mare. Consideră că, în cadrul consiliului ar trebui să se discute această problemă de 
rentabilizare a oborului, eventual o reorganizare a acestuia, diminuarea suprafeței care trebuie 
întreținută, etc.   

Consiliul local a luat act de acesată solicitare, domnul consilier Sandor Emil propunând 
ca până la găsirea unei soluții, să se mențină în actuala formă, mai ales că nu  încă activitatea 
nu aduce pierderi. 

Doamna jurist Szabo Timea prezintă stadiul în care se află discuțiile cu doamna Feher 
Aurora și implicit reprezentanții firmei LIDL.  La ultimele negocieri aceștia și-au reexprimat 
punctul de vedere că, nu acceptă un preț mai mare de cumpărare decât 33 euro/mp, preț 
stabilit de evaluator. Deoarece terenurile din zonă, au fost vândute de către persoane fizice ( e 
adevărat cu case de locuit cu tot), pentru realizarea acestui obiectiv la un prețcu puțin peste  
120 euro/mp, solicită consiliului local,  stabilirea unui preț sub care se nu se aceptă vânzarea 
terenului. 

Consiliul local propune ca, acesată sumă să fie de 90 euro/mp, propunere ce este 
adoptată cu 14 voturi pentru ( lipsesc Borsi Ernest, Nagy Gabriella și Pop Raul Cristian). 
 Domnul consilier Ciarnău Claudiu solicită colegilor consilieri să formuleze o adresă 
de atenționare firmelor NUTRISUIN-NUTRIPORK, prin care să se ceară stoparea degajării 
de către ferma de porci a mirosului insuportabil, pe care locuitorii urbei sunt nevoiți să-l simtă 
încontinuu. 
Tot dânsul solicită factorilor de răspundere să se refacă pista de alergare din jurul stadionului 
municipal și să se amenjeze o scurgere de apă pluvială în dreptul sălii de sport, pentru a 
preveni apariția bălților.  

Doamna consilier Mărieș Mihaela solicită domnului primar ca să se facă controale pe 
raza municipiului, pentru a preveni înmulțirea ambroziei. De asemenea solicită o atenție 
deosebită pentru activitățile de toaletare a pomilor, în ceea ce privește realizarea lor și plata 
acestor lucrări. 
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Nu sunt purtate alte discuţii, doamna Oros Ramona Alice  mulţumeşte tuturor celor 
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                  SECRETAR 
         Oros Ramona Alice                                                         Demeter Cornelia 

 


