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P R O C E S   V E R B A L 
 
 
 Încheiat azi 29 martie 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. Horváth Sándor,    
8. Lazăr Ioan, 9. Mărieș Mihaela, 10. Nagy Gabriella, 11. Oros Ramona Alice, 12. Papai Iosif, 
13. Pop Raul Cristian, 14.Pop Viorel, 15. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 16. Szabo Peter 
Istvan, 17. Şandor Emil.  
 Din partea autorității executive locale, a municipiului participă domnul primar Pocsaly 
Zoltan și secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena - șef 
serviciu administrație locală, doamna Bereteu Viorica - șef serviciu buget – contabilitate, 
Ardelean Sorin - șef Poliție locală municipiul Marghita, Molnar Marius inspector Birou 
domeniu public. 
 La lucrările ședinței participă și delegatul sătesc din Ghenetea, domnul Naghi Marin. 
 Auditoriu: Bradacs Aliz, Popa Adrian, Lazăr Daniel, Ioniță Liviu, Breitner Daniel, 
Strechinaru Andrei, Ordog Alexandru. 
 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 22 martie 2019, a Dispoziţiei Primarului 
nr. 176 din 22 martie 2019. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în 
acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 22 martie 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 22 martie 2019. 

Doamna secretar Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din 
totalul de 17 consilieri, sunt prezenți 17  consilieri. 

Președintele de ședință doamna  Nagy Gabriella supune spre aprobare procesul verbal 
încheiat cu ocazia ședințe ordinare din 28 februarie 2019. Cu votul pentru a 17 consilieri este 
aprobat procesul verbal sub forma întocmită. 

Doamna Nagy Gabriella, președintele de ședină, propune spre aprobare următoarea 
 

Ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE 
POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi realiză proiectul „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Bihor” 
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de mediu  
 
2. Proiect privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune 
pentru operarea staţiei de sortare și transfer  din zona 5, operarea staţiei de tratare mecano-
biologica a deşeurilor Oradea şi a serviciului de colectare, transport şi a altor fluxuri de 
deşeuri din zona 5  din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul 
Bihor 
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de mediu  
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3. Proiect de hotarare privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOLECT GROUP Bihor să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu 
organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului  
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de mediu  
 
4. Proiect de hotarare  privind stabilirea chiriei  către Parohia Română Unită cu Roma 
Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 
Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia locală ca piata agroalimentară 
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de buget finante  
 
5. Proiect de hotarare privind modificărea  HCL nr.73 din 06.06.2018 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Dotarea ambulatoriului SPITALULUI 
MUNICIPAL ,,DR. POP MIRCEA” MARGHITA 
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat si buget finante  
 
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 22,10 mp. 
din nr. top. 348/8 pentru extinderea  constructiei  -magazin  proprietatea doamnei Tomuța 
Olga Olimpia situat la parterul blocului I.L.Caragiale nr. 2   
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia de 
urbanism    
                      
7. Proiect de hotarare pentru  însușirea Raportului privind situația gestionării  și 
inventarierii  patrimoniului public și privat al Municipiului Marghita și actualizarea  Listei 
bunurilor din domeniul privat pe anul 2018 
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
 
8. Proiect de hotarare  pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 1/1166 
din 01.04.2014 pentru suprafața de 31,49 mp, din imobilul , proprietatea privată a 
municipiului, situat pe str. Eroilor, nr. 9, încheiat cu Clubul Kiwanis Marghita, persoană 
juridică fără scop patrimonial, care desfășoară activități de binefacere   
Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
 
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea 
serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în municipiul 
Marghita   
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare : Comisia de admnistrare a domeniului public si privat, Comisia juridica 
 
10. Proiect de hotarare  pentru  aprobarea   contului de executie bugetara si note 
explicative la situatiile financiare ale municipiului Marghita  la data de  31.12.2018 
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante  
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11. Raport  privind  starea economica , sociala si de mediu a municipiului Marghita pe 
anul 2018.    Prezintă:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
 
12. Probleme curente          
 
                              

Ordinea de zi este aprobată, cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu 17          
voturi ”pentru„  din totalul de 17 prezenți, Hotărârea nr. 27 din 29 martie 2019, privind 
aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare și a ordinii de zi a ședinței ordinare din 
29 martie 2019. 

 
 Prezenți în sală reprezentanții firmei SAND HILL PETROLEUM ROMANIA SRL, 
domnii Breitner Daniel, Strechinaru Andrei, prezintă activitatea pe care firma pe care o 
reprezintă, dorește să o facă pe raza pădurii municipiului Marghita, o activitate de foraj, 
extracție și transport, al resurselor minerale descoperite în perimetrul de exploatare. 
Materialul prezentat face parte integranta din prezentul proces verbal. 
 Discuții: 
 Domnul consilier Sandor Emil se bucură că, firma a arătat în material, că una din 
priorități lor este menținerea la standarde a mediului înconjurător. Speră că dacă se ajunge la 
realizarea lucrărilor perimetrul urmează a fi refăcut la satrea inițială, drumurile de acces vor fi 
refăcute, ba mai mult drumul de care se face transportulul va fi reabilitat. 
 Domnul Andrei Strechinaru arată că așa vor face. 
 Domnul consilier Arkoși Anton adresează unele întrebări tehnice, dânsul lucrând în 
domeniu. O întrebare este cum se face transportul țițeiului de la sondă, respectiv după caz a 
gazelor naturale. După retragerea platformei, ce suprafață se solicită în continuare? 
 Domnul Strechinaru arată că, transportul țițeiului se asigură  prin camioane cisternă, 
din habele de colectare, iar în caz de gaze naturale se încearcă transportul ei prin conducte, 
sau poate transformarea ei în energie, la fața locului. Suprafețele se vor diminua pe cât posibil 
la 1500-2000 mp. Terenul rămas după, se predă circuitului forestier, cu respectarea legilor în 
domeniul forestier. 
 Domnul consilier Horvath Sandor întreabă ce înseamnă că ”firma deține două 
perimetre de exploatare”, ce formă de proprietate au? 
 Răspunul este că, aceste terenuri le au în concesiune pe trei ani de la Statul român, 
pentru lucrări de prospecțiune, forare și mai apoi producție. 
 Domnul Dragomir Cristian – întreabă ce avantaje are comunitatea locală din această 
afacere, consiliul local trebuie să pună în balanță ce căștigă și ce pierde orașul cu această 
exploatare. 
 Răspunsul dat este -  drumul realizat la această exploatare, angajare din zonă pentru 
lucrarea de forare, vor încerca în continuare să angajeze  transportatori și alți subcontractori, 
care vor locui în zonă, vor mânca în zonă, iar mai apoi și paza se asigură tot cu firmele din 
zonă. Dacă sunt alte solicitări firma stă la dispoziție autorității. De asemenea, la găsirea 
eventual a unor pânze de apă geotermală, vor avea un cuvânt de spus pentru folosirea acesteia 
de către autoritatea locală, fiind concesionari ai perimetrului. 
 Domnul primar întreabă pe reprezentanții firmei, clar ce beneficii are orașul din 
această afacere. În afară de drum, ce alte câștiguri are municipalitatea. Dacă nu se găsește 
nimic, în afară de drum orașul nu are nimic de câștigat. 
 Claudiu Ciarnău: ”cisternele unde vor circula? prin pădure? zilnic drumul urmează a fi 
circulat? Se plătește o chirie pentru locațiile existente? Forajul nu se poate executa în afara 
pădurii?” 
 Raspunsul firmei – cisternele vor circula prin pădure, la frecvențe ce sunt date de 
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cantitățile extrase. Forajul nu se poate executa în altă parte, doar în locația existentă. Nu 
cunosc dacă pentru alte locații existente se plătește sau nu o chirie, dar în viitor pot să dea 
aceste răspunsuri. 
 Domnul consilier Almași Ștefan întreabă dacă firma stie că  trebuie să respecte Codul 
Silvic, în sensul repopulării a încă trei hectare de pădure. 
 Răspunsul firmei este pozitiv, firma urmează a repopula cu pădure suprafețele ce vor fi 
puse la dispoziția lor. 
 Domnul Ordog Alexandru – reprezentantul Asociației care are în administrare fondul 
cinegetic al Pădurii Mari Marghita, arată că și masurătorile efectuate până acum au conturbat 
puternic viața animalelor.  30% din purceii mistreților au fost abandonați de scroafe, urmează 
și celelalte animale, căprioare, cerbi etc., ecosistemul fiind deja afectat, dar mai apoi forajul, 
extracția și transportul zilnic vor afecta și mai puternic animalele, au trebuit șase ani să se 
ajungă la starea actuală a pădurii, lucru ce poate fi distrus în câteva săptămâni. 
 Doamna președinte Nagy Gabriella, solicită celor două părți (firma și asociația) să 
poarte discuții, consiliul local la rândul ei a luat act de materialele prezentate, urmând a lua o 
hotărâre în viitor. 
 Se retrag din sală domnii Popa Adrian, Breitner Daniel, Strechinaru Andrei și Ordog 
Alexandru. 
 Domnul primar concluzionează că beneficiile sunt puține, pierderile sunt mai mari, 
practic nu se poate cuantifica pierderea faunei. Municipiul nu are de câștigat de pe urma 
acestui foraj. 
 În concluzie consiliul local a amânat luarea unei decizii în acest sens, în urma unor 
consultări ulterioare. 
 Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel arată că, nici într-o viitoare ședință nu are 
prea multe șanse să primească un vot favorabil realizarea acestui proiect. 
 

	 Punctul unu.	 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la 
DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi realiză proiectul „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”	a fost inițiat de domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau . Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute în cadrul 
comisiilor de specialitate. 
 Raportul  de avizare favorabil este dat de Comisia de mediu. 

	 Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către 
președintele de ședință, doamna Nagy Gabriella, sub forma prezentată. 
 Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, din 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 28 din 
29 martie 2019 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, 
cu scopul de a implementa şi realiză proiectul „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Bihor”. 
 

Punctul doi. Proiectul privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea de 
gestiune pentru operarea staţiei de sortare și transfer  din zona 5, operarea staţiei de tratare 
mecano-biologica a deşeurilor Oradea şi a serviciului de colectare, transport şi a altor fluxuri 
de deşeuri din zona 5  din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul 
Bihor, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Proiectul și materialele 
anexate au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul  de avizare favorabil este dat de Comisia de mediu. 

 Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către 
președintele de ședință, doamna Nagy Gabriella, sub forma prezentată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, din 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 29 din 
29 martie 2019 privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune 
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pentru operarea staţiei de sortare și transfer  din zona 5, operarea staţiei de tratare mecano-
biologica a deşeurilor Oradea şi a serviciului de colectare, transport şi a altor fluxuri de 
deşeuri din zona 5,   din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din 
județul Bihor. 

 
Punctul trei. Proiectul de hotarare privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT GROUP Bihor să încheie contracte, parteneriate sau alte forme 
de colaborare cu organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Proiectul și 
materialele anexate au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul  de avizare favorabil este dat de Comisia de mediu. 

 Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către 
președintele de ședință, doamna Nagy Gabriella, sub forma prezentată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, din 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 30 din 
29 martie 2019 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT 
GROUP Bihor să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu 
organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului. 

 
Punctul patru. Proiectul de hotarare  privind stabilirea chiriei  către Parohia Română 

Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in 
CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia locală ca piata 
agroalimentară, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Proiectul și 
materialele anexate au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul  de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe, propunând 
menținerea chiriei la nivelul anului trecut și la fel și a condițiilor contractuale. 

 Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către 
președintele de ședință, doamna Nagy Gabriella, sub forma prezentată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, din 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 31 din 
29 martie 2019 privind stabilirea chiriei  către Parohia Română Unită cu Roma Greco-
Catolica Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita 
, nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia locală ca piata agroalimentară. 
 

Punctul cinci. Proiectul de hotarare privind modificărea  HCL nr.73 din 06.06.2018 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Dotarea ambulatoriului 
SPITALULUI MUNICIPAL ,,DR. POP MIRCEA” MARGHITA, a fost inițiat de domnul 
primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute 
în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul  de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe și administrate a 
domeniului public și privat. 

 Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către 
președintele de ședință, doamna Nagy Gabriella, sub forma prezentată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, din 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 32 din 
29 martie 2019 privind modificărea  HCL nr.73 din 06.06.2018 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Dotarea ambulatoriului SPITALULUI 
MUNICIPAL ,,DR. POP MIRCEA” MARGHITA. 

 
Punctul șase. Proiectul de hotarare pentru aprobarea concesionării terenului in 

suprafata de 22,10 mp. din nr. top. 348/8 pentru extinderea  constructiei  - magazin  
proprietatea doamnei Tomuța Olga Olimpia situat la parterul blocului I.L.Caragiale nr. 2, a 
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fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Proiectul și materialele anexate au fost 
studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul  de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe și administrate a 
domeniului public și privat și de către Comisia de urbanism. 
 Comisiile sunt de acord, dar cu condiția menținerii actualei înfățișări, la aliniamentul 
solicitat al copertinei existente și înainte de începerea lucrării să se prezinte și documentația 
cum arată lucrarea finală. 
 Domnul consilier Papai Iosif, arată că odată cu mărirea suprafeței magazinului, să nu 
se permită în continuare expunerea produselor în fața magazinului. 
 Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel arată că și aici și în cazul altor magazine, 
Poliția locală să nu permită expunerea produselor în fața magazinelor. 
 Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către 
președintele de ședință, doamna Nagy Gabriella, sub forma prezentată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, din 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 33 din 
29 martie 2019 pentru aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 22,10 mp. din nr. 
top. 348/8 pentru extinderea  constructiei  -magazin  proprietatea doamnei Tomuța Olga 
Olimpia situat la parterul blocului I.L.Caragiale nr. 2. 

	
Punctul șapte. Proiectul de hotarare pentru  însușirea Raportului privind situația 

gestionării  și inventarierii  patrimoniului public și privat al Municipiului Marghita și 
actualizarea  Listei bunurilor din domeniul privat pe anul 2018, a fost inițiat de domnul primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau . Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute în 
cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul  de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe și administrate a 
domeniului public și privat. 

 Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către 
președintele de ședință, doamna Nagy Gabriella, sub forma prezentată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, din 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 34  din 
29 martie 2019 pentru  însușirea Raportului privind situația gestionării  și inventarierii  
patrimoniului public și privat al Municipiului Marghita și actualizarea  Listei bunurilor din 
domeniul privat pe anul 2018.  

 
Punctul opt. Proiecul de hotarare  pentru aprobarea prelungirii contractului de 

concesiune nr. 1/1166 din 01.04.2014 pentru suprafața de 31,49 mp, din imobilul , 
proprietatea privată a municipiului, situat pe str. Eroilor, nr. 9, încheiat cu Clubul Kiwanis 
Marghita, persoană juridică fără scop patrimonial, care desfășoară activități de binefacere, a 
fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Proiectul și materialele anexate au fost 
studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul  de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe și administrate a 
domeniului public și privat. 

 Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către 
președintele de ședință, doamna Nagy Gabriella, sub forma prezentată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, din 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 35  din 
29 martie 2019 pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 1/1166 din 
01.04.2014 pentru suprafața de 31,49 mp, din imobilul , proprietatea privată a 
municipiului, situat pe str. Eroilor, nr. 9, încheiat cu Clubul Kiwanis Marghita, persoană 
juridică fără scop patrimonial, care desfășoară activități de binefacere. 
 

Punctul nouă. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de 
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închiriere în municipiul Marghita,  a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . 
Proiectul și materialele anexate au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de 
specialitate. 
 Raportul  de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe și administrate a 
domeniului public și privatc și de către Comisia juridică. 

 Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către 
președintele de ședință, doamna Nagy Gabriella, sub forma prezentată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, din 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 36	 din 
29 martie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea 
serviciului de transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în municipiul 
Marghita. 

	
Punctul zece. Proiectul de hotarare  pentru  aprobarea   contului de executie bugetara 

si note explicative la situatiile financiare ale municipiului Marghita  la data de  31.12.2018 a 
fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Proiectul și materialele anexate au fost 
studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
 Raportul  de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe și administrate a 
domeniului public și privat.  

 Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre este supus spre aprobare de către 
președintele de ședință, doamna Nagy Gabriella, sub forma prezentată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, din 17 prezenți este adoptată Hotărârea nr. 37  din 
29 martie 2019 pentru  aprobarea   contului de executie bugetara si note explicative la 
situatiile financiare ale municipiului Marghita  la data de  31.12.2018. 

 
Punctul unsprezece. Raportul  privind  starea economică , socială și de mediu a 

municipiului Marghita pe anul 2018. Materialul a fost studiat de domnii consilieri și deszbătut 
în cadrul comisiilor de specialitate. 

Consiliul local a luat la cunoștință raportul prezentat.  
 

Punctul doisprezece. Probleme curente.  
Comisia urbanism . Domnul consilier Horvath Sandor prezintă  cererea 1/4641/2018  

formulată de domnul Zsemle Oszkar, în numele  Comunității evreiești  pentru evreii plecați 
din Marghita, prin care se solicită amplasarea unei plăci comemorative, pe locul vechii 
sinagogi din Marghita, actualul parc de copii din Aleea Înfrățirii. Consiliul local a luat act de 
solicitarea depusă, fiind de acord cu amplasarea plăcii, cu respectarea legislației în vigoare.  

Cererea unei firme publicitare care doreste sa amplaseze două panori publicitare – în 
față la Penny Market, colțul parcării, iar celălat în sensul giratoriu. În urma discuțiilor 
Consiliul local nu este de acord cu solicitarea formulată pentru cele două amplasamente.   

Cererea domnului Husasăn Adrian prin care oferă spre cumpărare clădirea nefinalizată 
a unui restaurant, de pe terenul concesionat din perimetrul Ștrandului municipal Marghita.  

Doamna juristă Szabo Timea spune că Autoritatea locală poate cumpăra clădirea 
respectivă și mai apoi o poate da în administrarea societății SC Parc Balneomar. Din discuțiile 
purtate, arată dânsa, domnul Husăsan ar fi dispus să vândă clădirea la un preț de aproximativ 
300.000 lei, cu plata în rate. Oricum la rezilierea contractului de concesiune autoritatea locală 
este obligată să despăgubească pe domnul Husăsan pentru clădirea respectivă. De asemenea 
domnul Husăsan este dispus și la  o ofertă pentru un teren în schimbul valorii stabilite.  

Domnul primar este de părere că trebuie să se vadă valoarea de evaluare a clădirii și 
numai după aceea se poate hotărâ în acest sens. 

Doamna secretar Demeter Cornelia arată că, în primul rând consiliul local trebuie să 
hotărească dacă achiziționarea acestui imobil este oportună. 
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Consiliul local este deschis pentru purtarea unor noi discuții și solicită în acest sens 
realizarea unui raport de evaluare din partea executivului. 

Cererea domnului Santa Vasile domiciliat în Marghita str.Trandafirilor prin care 
solicită spre folosire și întreținere terenurile din vecinătatea ștrandului municipal. Comisia nu 
este de acord, solicitantul urmând a specifica în cerere pentru ce dorește acest lucru. 

Cererea Asociației  Club Bengu Box Marghita, reprezentată prin domnul Lazăr Daniel, 
prin care solicită închirierea clădirii B, din cadrul ștrandului termal Marghita, fără plata unei 
taxe. Consiliul local înțelege importanța promovării sportului în rândul copiilor și al 
cetățenilor din Marghita, dar consideră că nu se poate da gratuitate pentru folosirea acestui 
obiectiv. Însă o hotărâre în acest sens poate fi luată numai de consiliul de administrație  al 
societății. 

Domnul viceprimar Lazăr Ioan arată că, conducerea executivă orașului a purtat o 
discuție despre posibilitattea reevaluării terenurilor din municipiul Marghita. Deoarece 
reevaluarea se face odată la trei ani, data scadentă ar fi anul viitor, adică 2020. O nouă 
reevaluarea a tuturor terenurilor care aparțin municipiului, ar costa în jur de 30.000 euro. 
Solicitarea unei reevaluari mai repede de termen se poate face numai cu o motivare. Consiliul 
local poate solicita o reevaluare mai rapidă, motivând dorința de a vinde terenurile din centru, 
investitorilor. Prețul actual de 100 euro/mp, fiind prea mare neexistând cumpărător la acest 
preț. Terenul ar trebui scos la vânzare către investitorii respectivi care dețin clădirile din zonă, 
iar dacă există un refuz scris din partea acestora, se poate solicita eventual o nouă reevaluare 
înainte de termen. Intrucat un raport de specialitate favorabil din partea aparatului de 
specialitate nu va fi, solicită Consiliului să se gândească la asumarea responsabilitatii pentru 
inițierea acestui proiect de hotarare .  

Consiliul local nu a luat o hotărâre la inițiativa domnului viceprimar Lazăr Ioan. 
Domnul consilier Papai Iosif solicită domnului primar și aparatului de specialitate 

studierea posibilității lărgirii străzii Piața Independenței, în dreptul blocurilor 12, 13, 14, 
deoarece mașinile parchează pe ambele părți, circulația fiind obturată în intervalul orar 7-17. 
Dânsul arată că nu numai în acesată zonă trebuie revizuită situația parcărilor din oraș, acolo 
unde este cazul să se amenajeze parcări și să se delimiteze prin marcaje. 
 Domnul primar și viceprimar propun de asemenea studierea posibilității, reducerii 
spațiului verde din zona Piața independenței, între blocurile  8 și 9, pentru  lărgi drumul, 
pentru a amenaja parcări și a reda circulației ambele sensuri. 
 Domnul consilier Papai Iosif, atrage atenția de asemenea și asupra problemei câinilor 
vagabonzi în oraș, deoarece aceștia s-au înmulțit în ultima vreme. 
 Domnul viceprimar arată că, se solicită în continuare ajutorul asociației reprezentate 
de doamna Blaga Zsuzsanna, asociație care pentru acest sprijin ar trebui ajutată de 
municipalitate pentru activitatea care o desfășoară. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu, legat de situația creată de mașinile care parchează 
neregulamentar și a circulației, solicită acțiuni din partea Poliției locale și a Serviciului de 
circulație din cadrul Poliției municipiului. 

Nu sunt purtate alte discuţii, doamna  preşedinte Nagy Gabriella  mulţumeşt tuturor 
celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ            SECRETAR 
             Nagy Gabriella                                                   jr.Demeter Cornelia 

 
 
 



Consiliul	local	al	municipiului	Marghita	–	județul	Bihor	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul	local	al	municipiului	Marghita	–	județul	Bihor	
 

Prezentul dosar de şedinţă conţine un număr de 
_______(____________________________________) file 

şnuruite şi sigilate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                           SECRETAR 
         Nagy Gabriella                                                                jr.Demeter Cornelia 
 

 
 
 
 
 


