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PROCES VERBAL 
 
Încheiat azi, 25 februarie 2016, orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei municipiului 

Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Marghita, convocată în baza Dispoziţiei 
Primarului nr.  89  din  19 februarie 2016.  

Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan , Arkosi Anton, Botos 
Alexandru,  Carp Mariana , Cheregi Gheorghe, Horvath Sandor,  Ilieş Moise,  Kotlar Norbert, 
Lazăr Ioan, Măries Mihaela, Nagy Gabriella, Papai Iosif, Petrică Ionuţ, Pop Gavril, Pop Viorel şi 
Sandor Emil. Absentează  domnul consilier Ciarnău Claudiu. 
 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, secretarul 
municipiului – doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena şef serviciu administraţie locală, 
Bereteu Viorica şef birou buget-finanţe, Groze Liviu, șef Birou domeniu public, Ardelean Sorin, 
șeful Poliției locale Marghita, Ciarnău Mihaela șef Birou Taxe și impozite locale 

Auditoriu: Durnea Cosmin, Sas Marcel, Gal Andras, Marina Sorin, Putlinka Ildiko, 
Demian Zsolt, Perțea Octavian. 

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
Primăria Municipiului Marghita, în data de 19 februarie 2016,  a Dispoziţiei Primarului nr. 89  
din  19 februarie 2016. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 
Consilierii au fost convocaţi în data de  19 februarie 2016, 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. 

Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Pop Gavril. 
Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 

consilieri sunt prezenți 16 consilieri, ședința fiind statutară. 
Președintele de ședință supune spre aprobare procesele verbale încheiate în ședințele 

anterioare de consiliu. Acestea sunt aprobate sub forma întocmită cu unanimitate de voturi. 
În continuare domnul Pop Gavril  supune spre aprobare următoarea: 

 
Ordine de zi     
                                          

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al Serviciului Public de 
Alimentare cu  Apă, Canalizare i Salubrizare Marghita pe anul 2016 
            Inițiator Primar Pocsaly Zoltan Ladislau         

Raport de avizare : Comisia de buget finanţe 
 
2. Proiect de hotărâre privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015 
            Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau   

Raport de avizare : Comisia socială 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea convențiilor definitive  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 pe anul 2016 
           Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau   

Raport de avizare : Comisia socială    
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4. Proiect de hotărâre   privind  aprobarea  bilanţului contabil  si a contului  de execuţie  bugetară  
la 31 decembrie 2015 a municipiului Marghita 
            Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau   

Raport de avizare : Comisia de buget finanţe 
 
5. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului 
Marghita pe anul 2016 
            Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau       

Raport de avizare : Comisia de buget finanţe  
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe 
teren extravilan a Parohiei  Romano Catolice Petreu. 
            Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau      

Raport de avizare : Comisia de buget finanţe 
 
7.   Proiect de hotărâre       pentru  aprobarea /respingerea  scutirii de la plata accesoriilor in suma 
de 567,55 lei aferente impozitului auto doamnei Papp Elisabeta, domiciliata in oraşul Marghita, 
str. Republicii nr. 24/D ap.51 
            Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau   

Raport de avizare : Comisia de buget finanţe 
 
8. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 27 din 26.02.2015                                                  
pentru aprobarea concesionarii directe a suprafeţei  de construcţie libera din clădirea  proprietate 
privata a municipiului Marghita înscrisa pe nr. topo 64/2 – fosta clădire a Unitatii Militare către 
comunitatea Bisericii Creştine Penticostale Marantana Marghita si aprobarea concesionarii 
suprafeţei respective către Spitalul municipal Dr. Pop Mircea in vederea folosirii ca arhivă.  
            Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
9. Proiect de hotărâre  pentru darea in administrare la Liceul Teoretic Horvath Janos a  corpului 
nou de clădire cu destinata şcoala situată pe st. 1decembrie r. 5 Marghita 
           Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
           Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
 
10. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea strategiei  de dezvoltare si funcţionare pe termen  
mediu si lung a serviciului de salubrizare  din municipiul Marghita   
          Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
 
11. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor 
sociale care s-au eliberat in ianuarie 2016 
              Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau      

 Raport de avizare . Comisia sociala 
 
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scoaterii la vânzare a unor terenuri , proprietate privată a 
municipiului Marghita din intravilanul localitatii  pe  care sunt ridicate garaje  , proprietate  a 
persoanelor fizice  
              Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
______________________________JUDEŢUL BIHOR____________________________________ 

 
 
              Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
13. Proiect de hotărâre pentru cuprinderea in domeniul public a unor terenuri situate in 
intravilanul localitatii Marghita 
              Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
              Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
14. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2  Zonarea Teritoriului municipiului 
Marghita  din HCL nr. 142 din 5.11.2015  
              Iniţiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau       

  Raport de avizare . Comisia de urbanism 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea in principiu a reorganizării ca societate comerciala  pe 
acţiuni cu acţionar unic Consiliul Local Marghita a Serviciului   Public Ştrand  Municipal si 
delegarea gestiunii către SPAACS Marghita a serviciului de întreținere spatii verzi.  
              Iniţiator : Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
              Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat Comisia 
juridică 
 
16.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului  local  de acţiune  2016 al grupului local de 
lucru pentru problemele romilor 
              Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau    

 Raport de avizare. Comisa juridica 
 
17. Proiect de hotărâre     privind  stabilirea preţului de vânzare a terenului  in suprafaţă de  82 
mp., proprietate privată a  municipiului Marghita , identificat cu nr. cad. 101735 situat pe str. 
N.Balcescu  nr. 90 către proprietarii construcţiei aferente  ,dl. Farcas  Ioan  si soţia. 
             Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare : Comisia de buget finanţe  
 
18 Informare  privind activitatea de apărare împotriva incediilor si protecţia civilă desfăşurată de 
C.L.S.U. Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgentă a municipiului Marghita    Prezinta. 
Compartiment ISU Marghita  
 
19. Probleme curente. 
 

Se supune la vot ordinea de zi, fiind adoptată cu 16  voturi „pentru”, Hotărârea r.  19  
din 25 februarie 2016 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Marghita din 25 februarie 2016 i a proceselor verbale ale ședințelor anterioare 
de consiliu. 
 
 Sosește în sală domnul consilier Ciarnău Claudiu. 
 

Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Serviciului Public de Alimentare cu  Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita pe anul 2016, 
inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în comisiile de 
specialitate.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de buget finanțe. 
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Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 
aprobarea consiliului sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.20 din 25 februarie 2016 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu  
Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita pe anul 2016. 

 
 

Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind stimularea participării în învățământul 
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015, inițiat de domnul 
primar Pocsaly Zoltan Ladislau, a fost studiat și dezbătut în comisiile de specialitate.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia socială.. 
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 

aprobarea consiliului sub forma inițiată. 
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.21 din 25 februarie 2016 

privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate – Legea nr. 248/2015. 
             

Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea convențiilor definitive  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 pe anul 2016 a fost studiat și dezbătut în comisiile de 
specialitate.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia socială. 
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 

aprobarea consiliului sub forma inițiată. 
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.22 din 25 februarie 2016 

privind aprobarea convențiilor definitive  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 
pe anul 2016. 

 
Punctul patru. Proiectul de hotărâre   privind  aprobarea  bilanţului contabil  si a 

contului  de execuţie  bugetară  la 31 decembrie 2015 a municipiului Marghita a fost studiat și 
dezbătut în comisiile de specialitate.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia buget finanțe.. 
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 

aprobarea consiliului sub forma inițiată. 
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.23 din 25 februarie 2016 

privind  aprobarea  bilanţului contabil  si a contului  de execuţie  bugetară  la 31 decembrie 
2015 a municipiului Marghita. 
             

Punctul cinci. Proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
a municipiului Marghita pe anul 2016,  a fost studiat și dezbătut în comisiile de specialitate.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia buget finanțe.. 
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 

aprobarea consiliului sub forma inițiată. 
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.24 din 25 februarie 2016 

pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2016. 
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Punctul șase. Proiectul de hotărâre privind aprobarea/respingerea cererii de scutire de la 

plata impozitului pe teren extravilan a Parohiei  Romano Catolice Petreu, a fost studiat și 
dezbătut în comisiile de specialitate.  

Comisia buget finanțe a avizat favorabil respingerea cererii formulate de Parohia  
Romano Catolice Petreu . 

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 
aprobarea consiliului sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.25 din 25 februarie 2016 
hotărâre privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe teren extravilan a 
Parohiei  Romano Catolice Petreu. 
 

Punctul șapte.   Proiectul de hotărâre  pentru  aprobarea /respingerea  scutirii de la plata 
accesoriilor in suma de 567,55 lei aferente impozitului auto doamnei Papp Elisabeta, domiciliata 
in oraşul Marghita, str. Republicii nr. 24/D ap.51, a fost studiat și dezbătut în comisiile de 
specialitate.  

Comisia buget finanțe a avizat favorabil aprobarea cererii formulate de doamna Papp 
Elisabeta  

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 
aprobarea consiliului sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.26 din 25 februarie 2016 
aprobarea scutirii de la plata accesoriilor in suma de 567,55 lei aferente impozitului auto 
doamnei Papp Elisabeta, domiciliata in oraşul Marghita, str. Republicii nr. 24/D ap.51. 
 

Punctul opt. Proiectul de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 27 din 26.02.2015                                                  
pentru aprobarea concesionarii directe a suprafeţei  de construcţie libera din clădirea  proprietate 
privata a municipiului Marghita înscrisa pe nr. topo 64/2 – fosta clădire a Unității Militare către 
comunitatea Bisericii Creştine Penticostale Marantana Marghita si aprobarea concesionarii 
suprafeţei respective către Spitalul municipal Dr. Pop Mircea in vederea folosirii ca arhivă, a fost 
studiat și dezbătut în comisiile de specialitate.  

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

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 
aprobarea consiliului sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.27 din 25 februarie 2016 
pentru revocarea HCL nr. 27 din 26.02.2015 pentru aprobarea concesionarii directe a 
suprafeţei  de construcţie libera din clădirea  proprietate privata a municipiului Marghita 
înscrisa pe nr. topo 64/2 – fosta clădire a Unitatii Militare către comunitatea Bisericii Creştine 
Penticostale Marantana Marghita si aprobarea concesionarii suprafeţei respective către 
Spitalul municipal Dr. Pop Mircea in vederea folosirii ca arhivă. 

   
 Punctul nouă. Proiectul de hotărâre  pentru darea in administrare la Liceul Teoretic 

Horvath Janos a  corpului nou de clădire cu destinata şcoala situată pe str. 1decembrie nr. 5 
Marghita , a fost studiat și dezbătut în comisiile de specialitate.  

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

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 
aprobarea consiliului sub forma inițiată. 



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
______________________________JUDEŢUL BIHOR____________________________________ 

 
 

Cu votul ”pentru” a 16 consilieri, nu a votat doamna consilier Nagy Gabriella este 
adoptată Hotărârea nr.28 din 25 februarie 2016 pentru darea in administrare la Liceul 
Teoretic Horvath Janos a  corpului nou de clădire cu destinata şcoala situată pe str. 
1decembrie nr. 5 Marghita            
 

Punctul zece. Proiectul de hotărâre  pentru aprobarea strategiei  de dezvoltare si 
funcţionare pe termen  mediu si lung a serviciului de salubrizare  din municipiul Marghita,  a fost 
studiat și dezbătut în comisiile de specialitate.  

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

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 
aprobarea consiliului sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, este adoptată Hotărârea nr.29 din 25 februarie 2016 
pentru aprobarea strategiei  de dezvoltare si funcţionare pe termen  mediu si lung a serviciului 
de salubrizare  din municipiul Marghita. 
 

Punctul unsprezece. Proiectul de hotărâre  pentru aprobarea Listelor de prioritate pentru 
acordarea locuinţelor sociale care s-au eliberat in ianuarie 2016 a fost studiat și dezbătut în 
comisiile de specialitate.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia socială. 
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 

aprobarea consiliului sub forma inițiată. 
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, este adoptată Hotărârea nr.30 din 25 februarie 2016 

pentru aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor sociale care s-au eliberat 
in ianuarie 2016. 

 
Punctul doiesprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea scoaterii la vânzare a unor 

terenuri , proprietate privată a municipiului Marghita din intravilanul localitatii  pe  care sunt 
ridicate garaje  , proprietate  a persoanelor fizice 2016 a fost studiat și dezbătut în comisiile de 
specialitate.  

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

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 
aprobarea consiliului sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, este adoptată Hotărârea nr.31 din 25 februarie 2016 
pentru aprobarea scoaterii la vânzare a unor terenuri , proprietate privată a municipiului 
Marghita din intravilanul localității  pe  care sunt ridicate garaje  , proprietate  a persoanelor 
fizice 2016.  

 
Punctul treisprezece. Proiectul de hotărâre pentru cuprinderea in domeniul public a unor 

terenuri situate in intravilanul localitatii Marghita a fost studiat și dezbătut în comisiile de 
specialitate.  

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

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 
aprobarea consiliului sub forma inițiată. 
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Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, este adoptată Hotărârea nr.32 din 25 februarie 2016 
pentru cuprinderea in domeniul public a unor terenuri situate in intravilanul localitatii 
Marghita. 

 
Punctul paisprezece. Proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2  Zonarea 

Teritoriului municipiului Marghita  din HCL nr. 142 din 5.11.2015, a fost studiat și dezbătut în 
comisiile de specialitate.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de urbanism. 
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 

aprobarea consiliului sub forma inițiată. 
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, este adoptată Hotărârea nr.33 din 25 februarie 2016 

pentru completarea anexei nr. 2  Zonarea Teritoriului municipiului Marghita  din HCL nr. 
142 din 5.11.2015. 

 
Punctul cinsprezece se discută la sfârșitul ședinței  

 
Punctul șaisprezece.  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea planului  local  de acţiune  

2016 al grupului local de lucru pentru problemele romilor a fost studiat și dezbătut în comisiile 
de specialitate.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia juridică. 
Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 

aprobarea consiliului sub forma inițiată. 
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri, este adoptată Hotărârea nr.34 din 25 februarie 2016 

privind  aprobarea planului  local  de acţiune  2016 al grupului local de lucru pentru problemele 
romilor. 

 
Punctul șaptespreyece. Proiectul de hotărâre     privind  stabilirea preţului de vânzare a 

terenului  in suprafaţă de  82 mp., proprietate privată a  municipiului Marghita , identificat cu nr. 
cad. 101735 situat pe str. N.Balcescu  nr. 90 către proprietarii construcţiei aferente  ,dl. Farcas  
Ioan  si soţia, a fost studiat și dezbătut în comisiile de specialitate.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de buget finanțe. Comisia de 
negociere a stabilit prețul de vânzare la suma de 25 euro/mp. 

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări proiectului de hotărâre, fiind supus spre 
aprobarea consiliului sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 16 consilieri și o abținere Mărieș Mihaela este adoptată Hotărârea 
nr.35 din 25 februarie 2016 privind  stabilirea preţului de vânzare a terenului  in suprafaţă de  
82 mp., proprietate privată a  municipiului Marghita , identificat cu nr. cad. 101735 situat pe 
str. N.Balcescu  nr. 90 către proprietarii construcţiei aferente, dl. Farcas  Ioan  si soţia. 

 
 Punctul optsprezece . Informarea  privind activitatea de apărare împotriva incediilor si 

protecţia civilă desfăşurată de C.L.S.U. Serviciul voluntar  pentru situaţii de urgentă a 
municipiului Marghita,   a fost întocmit de  compartiment ISU Marghita . 

Consiliul local a studiat materialul prezentat și a luat act de informarea prezentată. 
 
 Sala este părăsită de domnul consilier Lazăr Ioan. 
 
 Punctul cinsprezece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea in principiu a reorganizării 
ca societate comerciala  pe acţiuni cu acţionar unic Consiliul Local Marghita a Serviciului   
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Public Ştrand  Municipal si delegarea gestiunii către SPAACS Marghita a serviciului de 
întreținere spatii verzi, a fost studiat și dezbătut în comisiile de specialitate.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de buget finanțe. 
Grupul de consilieri PNL, prin vocea domnului consilier Sandor Emil își exprimă 

nemulțumirea față de fatul că, grupul nu a fost consultat înainte de inițierea proiectului de 
hotărâre, în ceea ce privește delegarea gestiunii către SPAACS Marghita a serviciului de 
intretinere spatii verzi. De asemenea o altă problemă ridicată de dânsul este modul în care sunt 
inițiate unele proiecte de hotărâre, materialele fiind prezentate în ultima clipă. 

Ca răspuns la această ultimă nemulțumire doamna Bereteu Viorica arată că, materialele 
pentru rectificarea de buget au venit De la Direcția Finanțelor Publice Bihor, în ultimele două 
zile de dinaintea ședinței de consiliu, deci nu au putut fi prezentate ”din timp” domnilor 
consilieri.  

Domnul consilier Arkosi Anton arată că, nu înțelege atitudinea grupului PNL deoarece, 
deja în mai multe ședințe anterioare s-a vorbit despre faptul că nu se prelungește contractul 
pentru întreținerea spațiilor verzi cu RER ECOLOGIC, fiind imperios necesară o hotărâre în 
acest sens de la 1 martie 2016. 

Domnul Durnea Cosmin director al SPAAC Marghita este de părere că, acesată hotărâre 
trebuie adoptată deoarece, de la 1 martie 2016 spațiile verzi din oraș trebuie întreținute de cineva. 
Pentru acest lucru pe lângă personal mai trebuie achiziționate și utilaje. 

Domnul consilier Sandor Emil arată că grupul PNL a fost de acord cu încetarea 
contractului cu RER, dar luarea unei decizii în sensul delegării gestiunii spațiilor verzi nu se 
poate lua pripit, în cadrul fiecărui partid trebuie dezbătute problemele, mai apoi în comisiile de 
specialitate și apoi luată o hotărâre de consiliul în consens. 

Domnul consilier Arkoși Anton arată că în cadrul comisiei de specialitate a fost acordat 
un aviz favorabil proiectului de hotărâre, este adevărat că la ședința de comisie a lipsit domnul 
consilier PNL Ciarnău Claudiu. 

Pentru a se putea lua o hotărâre în acest sens, se propune luarea unei pauze. 
După ce au sosit în sală președintele de ședință arată că partidele au ajuns la un numitor 

comun. Activitatea Ștrandului municipal se reorganizează ca societate pe acțiuni, cu acționar 
unic Consiliul local, iar activitatea de stații verzi se deleagă SPAACS Marghita până la data de 
31 decembrie 2016. 

Se trece la votarea proiectului de hotărâre astfel modificat. 
Cu 16 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 36 din 25 februarie 2016 privind 

aprobarea in principiu a reorganizării ca societate comerciala  pe acţiuni cu acţionar unic 
Consiliul Local Marghita a Serviciului   Public Ştrand  Municipal si delegarea gestiunii către 
SPAACS Marghita a serviciului de întretinere spatii verzi.  

 
Probleme curente. 
Se discută în continuare cereri ale cetățenilor și a unor instituții depuse la comisiile de 

specialitate și sunt luate decizii în ceea ce privește soluționarea acestora. 
Domnul consilier Ilieș Moise solicită consiliului local studierea posibilității, ca în 

perioada Zilei Eroilor, să se organizeze manifestări cu ocazia sărbătoririi a 800 ani de atestare 
documentară a localității. Este vorba de alocarea a 5000-6000 lei, biroul de contabilitate urmând 
să găsească sursa de finanțare a acestor manifestări. Consiliul local este de acord în principiu cu 
această propunere. 

Doamna consilier Carp Mariana solicită ca pentru o viitoare ședință de consiliul 
,conducerea Bibliotecii ”Ion Munteanu” și al  Casei de Cultură să prezinte un bilanț al activității 
desfășurate pe parcurul anului 2015. 
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Domnul Gal Andras directorul firmei SC ANANDER SRL a prezentat consiliului oferta 
firmei în ceea ce privește executarea investiției WC Public, conform  celor hotărâte de consiliul 
local în ședințele anterioare. Oferta firmei face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Domnul Gal arată că, dacă consiliul local este de acord ca firma să execute acesată investiție, ea 
poate fi finalizată în patru săptămâni. Consiliul local a acordat un aviz de principiu pentru 
demararea lucrărilor în vederea realizării acestei investiții. 

În continuare sunt purtate discuții pe marginea reorganizării circulației în municipiul 
Marghita, discuție la care este prezent și  domnul Perțea Octavian, șeful Biroului Poliției rutiere 
Marghita. O concluzie a acestor discuții este că ar trebui elaborat un studiu de specialitate, 
privind organizarea circulației în municipiu. 

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 
                                      Pop Gavril                                               jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


