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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 16 decembrie 2015, orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei municipiului 

Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Marghita, convocată în baza Dispoziţiei 
Primarului nr.  927  din 10 decembrie 2015.  

Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan, Arkosi Anton, Botos 
Alexandru,  Carp Mariana , Ciarnău Claudiu, Cheregi Gheorghe, Horvath Sandor, Ilieş Moise, 
 Kotlar Norbert, Nagy Gabriella, Papai Iosif, Pop Gavril, Pop Viorel şi Sandor Emil. Absentează : 
Lazăr Ioan, Măries Mihaela, Petrică Ionuţ. 

Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, secretarul 
municipiului – doamna Demeter Cornelia. La lucările ședinței participă de asemenea doamna 
Ciupe Elena, șef Serviciu administrație publică locală, doamna Bereteu Viorica, șef birou buget 
contabilitate, Ciarnău Mihaela – șef Birou Taxe și impozite, Ardelean Solin – șef Poliția locală 
Marghita, Bisa Eva – director adjunct Direcția Tehnică Maro Monica – inspector control 
comercial, Molnar Marius – inspector birou domeniu public. 

Auditoriu:  Szucs Laszlo, Simon Adrian. 
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 

Primăria Municipiului Marghita, în data de 10 decembrie 2015 a Dispoziţiei Primarului nr.  927 
din 10 decembrie 2015. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 
Consilierii au fost convocaţi în data de 10 decembrie 2015 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, cu 4-5 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Doamna secretar Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul 
de 14 consilieri sunt prezenți 14 consilieri, ședința fiind statutară. 

Conform Regulamentului de funcţionare a Consiliului local Marghita cu votul ”pentru” a 
14 consilieri din totalul de 14 prezenți în sală este ales preşedintele de şedinţă, pentru perioada 
decembrie 2015 – februarie 2016 , în persoana domnului consilier Pop Gavril. 
 Se trece la votarea proceselor verbale. Cu 14 voturi pentru sunt aprobate procesele verbale 
întocmite cu ocazia ședințelor anterioare. 

Domnul primar a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu un punct și anume : 
”Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Extindere intravilan pentru construirea saivan de oi 
și clădire administrativă pe terenul cu număr cadastral 102854”. 

În continuare supune spre aprobare următoarea: 
 
Ordine de zi                                                       

 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modului de valorificare  a masei lemnoase din fondul  

forestier proprietate publica a UAT Marghita , a pretului de referinta si a stabilirii modului 
de valorificare pe specii si sortimente , in conformitate cu HG 924/2015  

                   Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                   Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
2. Proiect de hotarâre pentru  scutirea impozitului  pe clădiri si teren  aferent lunilor ianuarie- 

aprilie 2015  doamnei Ardelean Maria cu domiciliul in Marghita str. Bartok Bela nr. 21 , 
ca urmare a incadrarii in gradul de handicap accentuat.  
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                   Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                   Raport de avizare: Comisia de buget finante  
 

3. Proiect de hotarâre  pentru avizarea clădirilor utilizate pentru activitati social umanitare in 
vederea scutirii de la plata obligatiilor bugetare pentru anul 2016. de către Fundatia 
Crestina Elim, Fundatia Van den Heerik si Asociatia Cartias Catolica Oradea  

                     Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia sociala 
 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  municipiului 
Marghita pe anul 2015 

  Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare: Comisia buget finanțe 
 

5. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 921 din 04.12.2015 privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 

  Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare: Comisia buget finanțe 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea convențiilor provizorii  pentru acordarea de servicii 
de asistență socială încheiate  între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Asociația 
Caritas Catolica Marghita, respectiv între Consiliul Local al Municipiului Marghita și 
Fundația Creștină Elim 

  Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare: Comisia buget finanțe 
                               Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială 
  

7. Proiect de hotarâre  pentru aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuintelor 
sociale care s-au eliberat in anul 2015  

                Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare: Comisia  sociala 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economice pentru obiectivul amenajare curte la  Gradinita cu program normal situate pe 
str. 1 Decembrie nr. 20 

                Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea caietului de sarcini pentru  activitatea de măturat , 
splălat stropire si intretinerea cailor publice . 

                 Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

10. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea caietului de sarcini  pentru activitatea de colectare 
separate si transport separate al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenite din 
activitati comerciale , din industrie si institutii, inclusive fractii colectate separat . fara a 
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aduce atringere fluxului de deseuri de echipamente  electrice si electronice , baterii si 
acumulatori 

                Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea taxei speciale prevazuta de lege pentru utilizatorii  
fara contract ai serviciului de salubrizare in conformitate cu Ordinul presedintelui 
ANRSC 109/2007. 

                 Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare : Comisia de buget finante  
 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modelului de  contract  de prestari servicii publice 
pentru utilizatori casnici si pentru agenti economici si institutii publice.  

                Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare : Comisia juridica 

13. Proiect de hotarare privind darea in administrare  catre Liceul Teoretic Horvath Janos 
Marghita a clădirii si terenului aferent , domeniu public al orasului  reprezentand scoala 
Generala din satul Chet nr. 340 . 

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

14. Proiect de hotărâre pentru stabilirea valorii maxime  care poate fi acordata finantarii 
proiectelor culturale depuse de asociatiile nonprofit  in baza Legii 350/2005  

                Iniţiator: grup de consilieri locali 
  Raport de avizare: Comisia  sociala 
 

15. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea taxelor locale in administrarea domeniului public si 
privat al municipiului Marghita pe anul 2016.  

                 Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare: Comisia de buget finante  
 

16. Proiect de hotarâre  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea  si desfasurarea 
activitatilor comerciale  si a serviciilor  de piata in municipiul Marghita . 

                Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare: Comisia juridica 
                                                   Comisia  de buget finante  
 

17. Proiect de hotarâre pentru organizarea în perioada 20-23 decembrie 2015 a Târgului de 
Craciun  in parcul din centrul orasului Marghita.  

                 Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare: Comisia de cultura  
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Extindere intravilan pentru construirea 
saivan de oi și clădire administrativă pe terenul cu număr cadastral 102854 

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
 Raport de avizare: Comisia de urbanism  

19. Probleme curente. 
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Se supune la vot ordinea de zi, fiind adoptată cu 14 voturi pentru Hotărârea nr.149 din 

16 decembrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2015 –
februarie 2016, a aprobării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 
Marghita din 16 decembrie 2015 și a proceselor verbale încheiate cu ocazia ședințelor 
anterioare . 

 
Înainte de a se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, prezent în sală domnul 

Szucs Vasile, în numele Composesoratului Urbarial ”Pădurea Verde” susține cererea prin care au 
solicitat anularea majorărilor de întârziere, pe care le datorează la bugetul local. 

Domnul consilier Arkosi Anton arată că în cadrul comisiei de buget finanțe a fost 
discutată această cerere, dar comisia nu a luat o decizie în acest sens. Composesoratul este în 
proces cu Primăria Marghita pentru anularea somației de plată a datoriilor pe care le au. Totuși 
comisia este de părere că dacă există o soluție legală de rezolvare a acestei probleme, ar fi bine 
dacă s-ar rezolva favorabil această solicitare pentru ambele părți. 

Doamna Ciarnău Mihaela arată că această scutire solicitată de composesorat , nu se poate 
aplica numai punctual acestora, ci tuturor solicitanților. Consiliul local a avut posibilitatea la 
adoptarea hotărârii privind taxele și impozitele pe anul 2016, ca să aplice acesată prevedere de 
scutire cu 73,3%, dar atunci nu s-a dorit acest lucru. Având în vedere anumite termene stipulate 
în Ordonanța de urgenta 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, nu poate să asigure 
consiliul local că adoptarea în acest moment a unei hotărâri de scutire a majorărilor ar fi legală. 
Tocmai de aceea  dânsă printr-o adresă va solicita Ministerului de Finanțe exprimarea unui punct 
de vedere în acest sens, punct de vedere valabil general pentru toate solocitările formulate. 
 Doamna secretar Demeter Cornelia arată că în prima fază composesoratul a pierdut 
procesul cu autoritatea locală, aceștia formulând  recurs, acum se așteptă hotărârea în acest sens. 
Dacă după verificările făcute de doamna Ciarnău, ministerul va da un răspuns favorabil, vom 
iniția un proiect de hotărâre în acest sens. 
 Doamna Ciarnău Mihaela arată că dacă nu s-a aprobat în octombrie o procedură de scutire 
și răspunsul ministerului este favorabil, termenul de aprobare a scutirilor este de 30 iunie 2016. 
 Domnul Szucs Laszlo  își expimă nemulțumirea privind modul în care se trateayă 
solicitarea lor, considerând că nu se interpretează corect legislația în cazul lor. Așteaptă totuși un 
răspuns în scris cererii prezentate. 
 Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că atât aparatul de specialitate al primarului cât și 
consiliul local este pentru a deservi în mod sau altul cetățenii orașului. În funcționarea acestui 
sistem sunt totuși anumite deficiențe, se poartă discuții îndelungate pe marginea unor cereri care 
nu pot fi soluționate numai după o prealabilă consultarea a anumitor foruri superioare. Este de 
părere că cestea nu trebuie supuse spre dezbatere numai după ce se primesc materialele anexe 
solicitate. 
 

Punctul unu. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modului de valorificare  a masei 
lemnoase din fondul  forestier proprietate publica a UAT Marghita , a pretului de referinta si a 
stabilirii modului de valorificare pe specii si sortimente , in conformitate cu HG 924/2015 este 
prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de administrare a domeniului public 
privat. 

 Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți în 
sală Hotărârea nr.150 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea modului de valorificare  a 
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masei lemnoase din fondul  forestier proprietate publica a UAT Marghita , a pretului de 
referinta si a stabilirii modului de valorificare pe specii si sortimente , in conformitate cu HG 
924/2015. 

 
 Punctul doi. Proiectul de hotarâre pentru  scutirea impozitului  pe clădiri si teren  aferent 

lunilor ianuarie - aprilie 2015  doamnei Ardelean Maria cu domiciliul in Marghita str. Bartok 
Bela nr. 21 , ca urmare a incadrarii in gradul de handicap accentuat este prezentat de inițiator, 
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe. 
 Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți în 

sală Hotărârea nr.151 din 16 decembrie 2015  pentru  scutirea impozitului  pe clădiri si teren  
aferent lunilor ianuarie - aprilie 2015  doamnei Ardelean Maria cu domiciliul in Marghita str. 
Bartok Bela nr. 21 , ca urmare a incadrarii in gradul de handicap accentuat . 

                    
Punctul trei. Proiectul de hotarâre  pentru avizarea clădirilor utilizate pentru activitati 

social umanitare in vederea scutirii de la plata obligatiilor bugetare pentru anul 2016. de către 
Fundatia Crestina Elim, Fundatia Van den Heerik si Asociatia Cartias Catolica Oradea este 
prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

 Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe. 
 Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți în 

sală Hotărârea nr.153 din 16 decembrie 2015 pentru avizarea clădirilor utilizate pentru 
activitati social umanitare in vederea scutirii de la plata obligatiilor bugetare pentru anul 2016. 
de către Fundatia Crestina Elim, Fundatia Van den Heerik si Asociatia Cartias Catolica 
Oradea. 

 
Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al  municipiului Marghita pe anul 2015 este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau.  

 Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe. 
 Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți în 

sală Hotărârea nr.154 din 16 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al  municipiului Marghita pe anul 2015. 
   

Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 921 din 
04.12.2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 este prezentat de 
inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

 Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe. 
 Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți în 

sală Hotărârea nr.154 din 16 decembrie 2015 privind validarea Dispoziţiei primarului nr. 921 
din 04.12.2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015. 

 
Punctul șase. Proiectul de hotărâre privind aprobarea convențiilor provizorii  pentru 

acordarea de servicii de asistență socială încheiate  între Consiliul Local al Municipiului Marghita 
și Asociația Caritas Catolica Marghita, respectiv între Consiliul Local al Municipiului Marghita și 
Fundația Creștină Elim este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

 Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia buget finanțe și                              
Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială.  



                           CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
________________                    __  JUDEŢUL BIHOR___________________________________ 

Domnul consilier Arkosi Anton arată că, Comisia de buget finanțe în ședința de comisie a 
hotărât acordarea de subvenții la nivelul anului 2015 adică în jurul sumei de 100.000 lei și nu așa 
cum a fost inițiată în proiectul de hotărâre la suma de 80.000 lei. 

Doamna consilier Carp Mariana arată că a fost în vizită la aceste două asociații și în urma 
acestor vizite a fost de acord și dânsa cu micșorarea sumei acordate. În urma discuțiilor purtate cu 
conducerea Asociuației Caritas Catolica a pus niște întrebări la care ori nu a primit un răspuns 
corect ori a primit răspunsuri neadevărate. De asemenea solicită în viitor o listă a beneficiarilor 
menționați în rapoartele prezentate de asociații și fundații. 

Doamna Ciupe Elena este de părere că acordarea subvențiilor la nivelul anului trecut ar fi 
benefică, aceste organizații desfășoară activități sociale pe care autoritatea locală nu le poate 
asigura, sunt multe alte capitole unde se pot face economii și nu pe spinarea unor oameni nevoiași 
loviți de soartă. În ceea ce privește documentația depusă la cererea subvențiilor acesta nu prevede 
prezentarea nominală a beneficiarilor, ci doar cea numerică. 

Domnul consilier Horvath Sandor este de părere că se cheltuie sume impresionante pentru 
subvenționarea activităților culturale și sportive, care  nici pe departe nu au o importanță așa de 
mare ca cea de subvenționare a activităților de asistență socială. Este o categorie de oameni care 
depind de aceste servicii ajutorul financiar acordat crescând doar calitatea acestora. Nu găsește 
explicația de ce tocmai la acest capitol bugetar s-ar face economii de 20.00 lei. 

Domnul consilier Pop Gavril este de acord cu antevorbitorul său solicitând consiliului 
local alocarea subvenției la nivelul anului 2015. 

Pentru a împărți în mod echitabil sumele alocate la cele două, Asociația Caritas Catolica 
Marghita, respectiv Fundația Creștină Elim, proporțional cu numărul persoanelor asistate se 
propune alocarea sumei de 99.996 lei pentru acordarea de subvenții pe anul 2016. 

Cu votul a 13 consilieri ”pentru” și o abținere – doamna consilie Carp Mariana – este 
adoptată Hotărârea nr.155 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea convențiilor provizorii  
pentru acordarea de servicii de asistență socială încheiate  între Consiliul Local al 
Municipiului Marghita și Asociația Caritas Catolica Marghita, respectiv între Consiliul Local 
al Municipiului Marghita și Fundația Creștină Elim. 

 
Punctul șapte. Proiectul de hotarâre  pentru aprobarea Listelor de prioritate pentru 

acordarea locuintelor sociale care s-au eliberat in anul 2015 este prezentat de inițiator, domnul 
primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

 Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia socială. 
 Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți în 

sală Hotărârea nr.156 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Listelor de prioritate pentru 
acordarea locuintelor sociale care s-au eliberat in anul 2015. 

 
Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul amenajare curte la  Gradinita cu program 
normal situate pe str. 1 Decembrie nr. 20  este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau.  

 Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de administrare a domeniului public si 
privat . 

Domnul consilier Ilieș Moise solicită autirității locale să facă demersuri în vederea 
obținerii de fonduri de la unități economice, care pot sponsoriza, refacerea anumitor spații de 
joacă din cadrul acestor instituții de învățământ. 
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Domnul  consilier Pop Gavril este de acord cu adoptarea acetei hotărâri deoarece curtea 
aceastei grădinițe necesită o reamenajare cât mai urgentă. 

Nu sunt purtate alte discuții, fiind adoptată cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți 
în sală Hotărârea nr.157 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul amenajare curte la  Gradinita cu program 
normal situate pe str. 1 Decembrie nr. 20. 

 
Punctul nouă. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea caietului de sarcini pentru  

activitatea de măturat , splălat stropire si intretinerea cailor publice este prezentat de inițiator, 
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

 Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de administrare a domeniului public si 
privat . 

Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți în 
sală Hotărârea nr.158 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea caietului de sarcini pentru  
activitatea de măturat , splălat stropire si intretinerea cailor publice este prezentat de inițiator. 

  
Punctul zece. Proiectul de hotărâre  pentru aprobarea caietului de sarcini  pentru 

activitatea de colectare separate si transport separate al deseurilor menajere si al deseurilor 
similare provenite din activitati comerciale , din industrie si institutii, inclusive fractii colectate 
separat . fara a aduce atringere fluxului de deseuri de echipamente  electrice si electronice , 
baterii si acumulatori este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

 Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de administrare a domeniului public si 
privat. 

 Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți în 
sală Hotărârea nr.159 din 16 decembrie 2015  pentru aprobarea caietului de sarcini  pentru 
activitatea de colectare separate si transport separate al deseurilor menajere si al deseurilor 
similare provenite din activitati comerciale , din industrie si institutii, inclusive fractii colectate 
separat . fara a aduce atringere fluxului de deseuri de echipamente  electrice si electronice , 
baterii si acumulatori. 

 
Punctul unsprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea taxei speciale prevazuta de 

lege pentru utilizatorii  fara contract ai serviciului de salubrizare in conformitate cu Ordinul 
presedintelui ANRSC 109/2007 este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau.  

 Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finante. 
Doamna secretar Demeter Cornelia explică importanța adoptării acestei hotărâri – este 

introdusă o taxă specială, care implică o procedură nouă care nu a mai fost folosită până în 
prezent. Valoarea taxei propuse este la valoarea taxei de colectare, dar sunt anumite UAT uri care 
aplică o taxe de două trei ori mai mare. 

Domnul consilier Horvath Sandor arată că la nivelul municipiului Marghita toți 
consumatorii au contracte excepție făcând cele două localități Cheț și Ghenetea unde doar ceva 
mai mult de 20% au contracte. 

Domnul consilier Papai Iosif întreabă dacă această taxă se poate mări acum. 
Doamna secretar Demeter Cornelia explică că acum această taxă nu se poate mări, se 

hotărește aplicarea ei pe anul 2016 urmând ca pe 2017, după ce se abțin avizele necesare de la 
ANRSC să se poată aplica taxe mai mari. De asemenea și acesată hotărâre poate suferi modificări 
acolo unde se consideră îmbunătățirea ei. 
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Domnul consilier Sandor Emil este de părere că prin introducerea acesei taxe se poate 
obliga populația din cele două sate arondate să colecteze gunoiul și să nu-l împrăștie în zonele 
învecinate. 

Nu sunt purtate alte discuții fiind adoptată cu 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 prezenți 
în sală Hotărârea nr.160 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea taxei speciale prevazuta de 
lege pentru utilizatorii  fara contract ai serviciului de salubrizare in conformitate cu Ordinul 
presedintelui ANRSC 109/2007. 

 
Se retrage din sală domnul consilier Ciarnău Claudiu solicitând ca la sfărșitul ședinței să 

se discute despre situația asocierii cu Apă Canal Borș și despre stabilirea unei proceduri privind 
achizițiile la  instituțiile de învățământ. 

 
Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului de  contract  de 

prestari servicii publice pentru utilizatori casnici si pentru agenti economici si institutii publice 
este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

 Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia juridica. 
Nu sunt purtate discuții fiind adoptată cu 13 voturi ”pentru” din totalul de 13 prezenți în 

sală Hotărârea nr.161 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului de  contract  de 
prestari servicii publice pentru utilizatori casnici si pentru agenti economici si institutii 
publice. 

 
Punctul treisprezece. Proiectul de hotarare privind darea in administrare  catre Liceul 

Teoretic Horvath Janos Marghita a clădirii si terenului aferent , domeniu public al orasului  
reprezentand scoala Generala din satul Chet nr. 340 este prezentat de inițiator, domnul primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau.  

 Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de administrare a domeniului public si 
privat. 

Nu sunt purtate discuții fiind adoptată cu 13 voturi ”pentru” din totalul de 13 prezenți în 
sală Hotărârea nr.162 din 16 decembrie 2015 privind darea in administrare  catre Liceul 
Teoretic Horvath Janos Marghita a clădirii si terenului aferent , domeniu public al orasului  
reprezentand scoala Generala din satul Chet nr. 340. 

 
Punctul paisprezece. Proiectul de hotărâre pentru stabilirea valorii maxime  care poate fi 

acordata finantarii proiectelor culturale depuse de asociatiile nonprofit  in baza Legii 350/2005 
este prezenta de grupul de consilieri locali care a inițiat proiectul de hotărâre. 
 Doamna consilier Nagy Gabriella porizintă raport de avizare al Comisiei sociale care este 
nefavorabil. Dânsa motivează acest aviz prin faptul că sunt anumite activități culturale care au un 
buget mare, nu se pot limita la bugete mici, sau fracționa activitățile mari în alte mici. De 
aemenea propune consiliului local studierea posibilității de simplificare a acestui regulement de 
acordarea a subvențiilor. 
 Doamna Carp Mariana în calitate de coautor al acestui proiect de hotărâre dorește 
plafonarea sumelor deoarece, consideră că bugetul pe anul viitor nu o să fie la fel de generos ca în 
acest an. Sunt depuse multe proiecte cu bugete cu valoare mare. De asemenea aproape toate 
proiectele sunt eligibile îndeplinesc normele de punctaj, și poate și proiectele mici ar necesita bo 
șansă pentru a obține finanțare. Totodată solicită consiliulkui ca în anul 2016 să aibă prioritate la 
acordarea de subvenții acele proiecte care promovoază orașul nostru, care anul vitor sărbătorește 
800 ani de atestare documantară. 
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 Domnul consilier Ilieș Moise – solicită de asemenea simplificarea acestui regulemnt și 
chiar includerea în regulament a unei menționi ca aceste proiecte culturale să se refere la 
aniversarea menționată de antevorbitorul său.  Chiar vine cu propunerea ca în bugetul de anul 
viitor să se includă o sumă de 200.000 lei pentru organizarea acestor manifestări. 
 Domnul consilier Sandor Emil este de acord ci majorarea alocațiilor bugetare în acest sens 
dar cu o mai riguroasă verificare a cheltuielii banilor. 

Doamna consilier Nagy Gabriella propune atribuirea de subveții până la limita de 3000 
lei. 

Această propunere este aprobată cu 13 voturi pentru. 
 Nu sunt purtate alte discuții fiind adoptată cu 13 voturi ”pentru” din totalul de 13 prezenți 
în sală Hotărârea nr.163 din 16 decembrie 2015 pentru stabilirea valorii maxime  care poate fi 
acordata finantarii proiectelor culturale depuse de asociatiile nonprofit  in baza Legii 
350/2005. 
 

Se retrage din sală domnul consilier Horvath Sandor. 
 

Punctul cinsprezece. Proiectul de hotărâre  pentru aprobarea taxelor locale in 
administrarea domeniului public si privat al municipiului Marghita pe anul 2016 este prezentat de 
inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

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

Ca o paranteză la acest punct domnul Ardelean Sorin arată că în viitor trebuie 
reglementate locurile unde vor fi vândute produsele sezoniere în municipiul Marghita.  

Nu sunt purtate alte discuții fiind adoptată cu 12 voturi ”pentru” din totalul de 12 prezenți 
în sală Hotărârea nr.164 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea taxelor locale in 
administrarea domeniului public si privat al municipiului Marghita pe anul 2016. 

  
Punctul șaisprezece. Proiectul de hotarâre  pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea  si desfasurarea activitatilor comerciale  si a serviciilor  de piata in municipiul 
Marghita este prezentat de iniţiator, domnul primar Pocsaly Zoltan. 
 Raport de avizare este prezentat de  Comisia juridica și cea de buget finanțe.  
 La solicitarea domnului consilier Almași Stefan se completează art. 27 cu mențiunea că 
pentru plelungirea vizei anuale se va prezenta și un certificat fiscal la zi eliberat Biroul taxe și 
impoziote. De asemenea la art.30 alin.3 va avea următorul conținut – modificările intervenite vor 
fi menționate pe acordul de funcționare pe verso și vizele anuale sunt menționate pe acordul de 
funcționare pe față. 
 De asemenea la articolul 51 se corectează trimiterea  la art. 59 și nu la art.62 și 63. 
 Cu aceste modificări este supusă spre aprobare proiectul de hotărâre. 
 Cu 12 voturi ”pentru” din totalul de 12 prezenți în sală Hotărârea nr.165 din 16 
decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea  si desfasurarea 
activitatilor comerciale  si a serviciilor  de piata in municipiul Marghita. 
 

Punctul șeptesprezece. Proiectul de hotarâre pentru organizarea în perioada 20-23 
decembrie 2015 a Târgului de Craciun  in parcul din centrul orasului Marghita este prezentat de 
inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de cultură.  
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Se propune alocare sumei de 35.000 lei pentru organizarea acestui eveniment, propunere 
acceptată de toți cei 12 consiliei prezenți. 

Cu 12 voturi ”pentru” din totalul de 12 prezenți în sală Hotărârea nr.166 din 16 
decembrie 2015 pentru organizarea în perioada 20-23 decembrie 2015 a Târgului de Craciun  
in parcul din centrul orasului Marghita. 

 
Punctul optsprezece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ – Extindere intravilan 

pentru construirea saivan de oi și clădire administrativă pe terenul cu număr cadastral 102854 
este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de urbanism.  
 Nu sunt purtate discuții fiind adoptată cu 12 voturi ”pentru” din totalul de 12 prezenți în 
sală Hotărârea nr.167 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea PUZ – Extindere intravilan 
pentru construirea saivan de oi și clădire administrativă pe terenul cu număr cadastral 
102854. 
 

Punctul nouăsprezece. Probleme curente. 
Domnul primar arată că în cadrul ședinței Comisiei de circulație a fost din nou dezbătută 

problema amenajării unei stații de oprire a autobuzelor în Aleea Tineretului, dar nici de această 
dată comisia nu a fost de acord cu înființarea stației. De asemea a fost lansată ideea amenajării 
uneui sens giratoriu tot acolo, dar reprezentantul serviciliul de circulație a arătat că suprafața pe 
care poate fi amplasat acest obiectiv în această zonă este insuficientă.  

De asemenea prezintă intenția SC NUTRIPORK SA ce deține compelxul porcin - 
complex care inundă cu miros zilnic orașul nostru -  amenajarea unei perdele de vegetație, fapt 
pentru care are nevoie de acordul consiliului pentru amenajarea acestuia pe terenul 
municipalității. Consiliul local este de acord în principiu. 

Tot domnul primar prezintă o cererea a doamnei Kardos Iudith care dorește prelungirea 
contractului de închiriere pentru locuința situată în Marghita str.Jokai Mor nr.66 

Deoarece comisia care a analiyat acesată cerere nu a fost deacord cu prelungirea 
contractului, deoarece din verificările făcute doamna deține o locuință în proprietate, consiliul 
local a fost deacord cu neprelungirea contractuluiu și acordarea unui termen de 90 de zile, de la 
comunicarea rezeluției, pentru predarea locuinței de către chiriaș. 

Doamna Bisa Eva legat de menifestările ce urmează să aibă loc anul viitor, cu prilejul 
atestării a 800 ani a localității noastre, prezintă intenția a municipalității de a promova istoria 
orașului printr-un oprogram transfrontaliaer cu un oraș înfrățit Berettyoujfalu sau Kiskoros. Acest 
program are fonduri asigurate de guvernul maghiar pentru astfel de proiecte. Consiliul local a luat 
la cunoștință acesată propunere, urmân ca în viitor compartimentul de specialitate să se ocupe de 
acest caz. 

Domnul consilier Pop Viorel este de părere că în municipiul nostru ar trebui ca factorii de 
răspundere, poliția municipală și cea locală și chiar și municipalitatea să facă ceva pentru a 
identifica și trage la răspundere pe acei oameni care distrug spațiile verzi, parcurile, adică tot ceea 
ce este frumos în orașul nostru. 

Dommnul consilier Sandor Emil este de acord cu antevorbitorul său, atrăgând atenția  
autorității locale asupra remedierii acolo unde este cazul defecțiunilor la iluminatul public din 
parcurile orașului.  

De asemenea solicită ca ideea lansată de colegul său consilier Ciarnău Claudiu ca într-o 
ședință extraordinară anterior datei de 12 ianuarie 2016 să discute despre situația asocierii cu Apă 
Canal Borș și despre stabilirea unei proceduri privind achizițiile la  instituțiile de învățământ. 
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Doamna consilier Nagy Gabriella solicită autorității locale realizarea marcajelor rutiere – 
gen trecere de pietoni – în zona grădinițielor și al școlilor. 

O altă problemă ridicată de dânsa este cea a unei investiții realizate de SC DUMEXIM 
SRL  în incinta Grădiniței nr.4 din str.1 Decembrie,  pe care actualmente o are în administrarea 
Liceul Teoretic Horvah Janos, lucrare care în prezent nu este terminată, grădinița nu are nevoie 
de aceasta, prin urmare solicită sisterea contractului nr. 299/25.02.2008 din cauza lipsei de 
fonduri. 

Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Pop Gavril mulţumeşte tuturor celor prezenţi 
pentru participarea la lucrările şedinţei.  
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA                   SECRETAR 
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