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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 26 ianuarie 2016, orele 13, în sala ”Papp Attila” din cadrul Liceului Teoretic 

”Horvath Janos” Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Marghita, convocată în 
baza Dispoziţiei Primarului nr.  16  din 20.01.2016.  

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

Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, înlocuitorul 
secretarul municipiului – șeful serviciul administrație publică locală, doamna Ciupe Elena. La 
lucările ședinței participă de asemenea Beretu Viorica, șef Birou Buget Contabilitate, Ciarnău 
Mihaela, șef Birou Taxe și Impozite, Ardelean Sorin șeful Poliției locale Marghita, Burlibașa 
Ioana inspector în cadrul Biroului Domeniu Public. Sunt prezenți de asemenea delegații sătești 
din Cheț, Borși Erno și Ghenmetea Naghi Marin. 

Auditoriu:  Posztner Sarolta, Sabău Remus. 
Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 

Primăria Municipiului Marghita, în data de 20 ianuarie 2016 a Dispoziţiei Primarului nr.  16  din 
20.01.2016. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. Consilierii 
au fost convocaţi în data de 20.01.2016, 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. 

Doamna Ciupe Elena face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 16 consilieri, ședința fiind statutară. 

Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Pop Gavril. 
Se supun spre aprobare procesele verbale întocmite cu ocazia ședinței ordinare din 

decembrie și extraordinare din luna ianuarie. Cu unanimitate de voturi sunt aprobate sub forma 
întocmită. 

La solicitarea domnului primar Pocsaly Zoltan este suplimentată ordinea de zi cu un 
proiect de hotărâre : 
”Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de anulare de la plata majorărilor de întârziere 
aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de către 
persoanele fizice”. 
 Cu această completare se supune spre aprobare următoarea: 

 
Ordine de zi                                                       

 
1. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 

pentru perioada iulie-decembrie 2015 
                   Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                Raport de avizare: Comisia sociala 
 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor 
legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai 
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acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru 
anul 2016 
                   Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                   Raport de avizare: Comisia sociala 
 

3. Proiect de hotarâre  privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2016 de 
către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, 
privind venitul minim garantat 
                     Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia sociala ; 
             Comisia de administrare a domeniului public si privat 
 

4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea  locurilor de  ocuparea  domeniului  public  pentru  
activitatea de comert  stradal  ocazional 

   Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale 

Marghita și aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană 
           Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de specialitate: Comisia buget-finanțe 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2016-2017 
            Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de specialitate: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție        
socială 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL 
construite pe raza administrativ  teritorială   a Municipiului Marghita  
       Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de specialitate: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului  
       public și privat 
 

8. Proiect de hotărâre  pentru cuprinderea în domeniul  public al Municipiului Marghita și 
constituirea unui număr cadastral 
            Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de specialitate: Comisia de administrare a domeniului                
public și privat 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant , aferent anului 
2015, de către primarul și viceprimarul municipiului Marghita 
       Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de specialitate: Comisia de buget finanțe  
 

10. Propunere calificativ  evaluare performanțe individuale ale secretarului UAT Marghita pe 
anul 2015, în temeiul art. 107, alin. 2 din HG nr. 611/2008.  
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11. Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria municipiului             
Marghita pe semestrul II al anului   2015 

 
12. Raport privind accesul cetățenilor la informațiile de interes public în conformitate cu 

prevederile Legii 544/2001  
 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de anulare de la plata majorărilor de întârziere 
aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de 
către persoanele fizice 

 
14. Probleme curente. 
 

Se supune la vot ordinea de zi, fiind adoptată cu 16 voturi pentru Hotărârea nr.5 din 26 
ianuarie 2016 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Marghita din 26 ianuarie 2016  și a proceselor verbale a ședințelor anterioare. 

 
Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2015 este prezentat consiliului, materialul fiind 
studiat în comisiile de specialitate. 

         Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială. 
 Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în 
sală Hotărârea nr.6 din 26 ianuarie 2016  privind activitatea asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2015. 
 

Punctul doi. Proiectul de hotarâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori 
reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul 
Municipiului Marghita pentru anul 2016, este prezentat consiliului, materialul fiind studiat în 
comisiile de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială. 
Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în 

sală Hotărârea nr.7 din 26 ianuarie 2016  privind aprobarea numărului de asistenţi personali 
ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori 
reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul 
Municipiului Marghita pentru anul 2016. 

 
Punctul trei. Proiectul de hotarâre  privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi 

efectuate în anul 2016 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit 
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat este prezentat consiliului, materialul fiind 
studiat în comisiile de specialitate. 

 Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială. 
Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în 

sală Hotărârea nr.8 din 26 ianuarie 2016   privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi 
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efectuate în anul 2016 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit 
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat .         

 
Punctul patru. Proiectul de hotărâre pentru stabilirea  locurilor de  ocuparea  domeniului  

public  pentru  activitatea de comert  stradal  ocazional este prezentat consiliului, materialul fiind 
studiat în comisiile de specialitate. 

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

Sunt purtate discuții. 
Domnul consilier Petrică Ionuț menționeză că, sunt multe locuri stabilite pentru comerțul 

stradal, precum și faptul că și perioadele în care se practică acest comerț sunt multe. 
Doamna Crap Mariana este de părere că, în zonele menționate să se stabilească concret în 

ce perioadă se va practica comerțul stradal și ce anume se poate vinde. 
Domnul consilier Pop Viorel propune ca aceste locuri să fie închiriate în primul rând 

agenților economici din Marghita, iar numai după aceea acgenților economici din celelelte zone. 
Deoarece consiliul local a consideră necesară restrângerea perioadelor în care se practică 

comerțul stradal,  a propus ca perioadă de desfășurare, perioada mărțișorului, 1 martie până la 8 
martie. Pentru a stabili alte perioade în viitor se va putea modifica hotărârea în acest sens. 

Se supune la vot această propunere, fiind adoptată cu 16 voturi pentru. 
Nu purtate alte discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în 

sală Hotărârea nr.9 din 26 ianuarie 2016  pentru stabilirea  locurilor de  ocuparea  domeniului  
public  pentru  activitatea de comert  stradal  ocazional.  

 
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul 

Poliției Locale Marghita și aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană este 
prezentat consiliului, materialul fiind studiat în comisiile de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia buget-finanțe. 
Consiliul local consideră oportună adoptarea acestei hotărâri și suplimentarea numărului 

de zile de la 10 la 15 zile lucrătoare. 
Doamna Bereteu Viorica arată că, comisia de buget finanțe va trebui să modifice sumele 

de la capitolele bugetare respective, pentru a putea efectua aceste plăți. 
Nu purtate alte discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în 

sală Hotărârea nr.10 din 26 ianuarie 2016 privind aprobarea normei de hrană pentru 
personalul Poliției Locale Marghita și aprobarea Regulamentului de acordare a normei de 
hrană. 

 
Punctul șase. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  

preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2016-2017 
este prezentat consiliului, materialul fiind studiat în comisiile de specialitate. 

 Raportul  de specialitate favorabil este pezentat de  Comisia socială, învățământ. 
Nu purtate discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în sală 

Hotărârea nr.11 din 26 ianuarie 2016 privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  
preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2016-
2017. 
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Punctul șapte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a 
locuințelor de tip ANL construite pe raza administrativ  teritorială   a Municipiului Marghita este 
prezentat consiliului, materialul fiind studiat în comisiile de specialitate. 

Raportul  de specialitate favorabil este pezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat. 

Nu purtate discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în sală 
Hotărârea nr.12 din 26 ianuarie 2016 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a 
locuințelor de tip ANL construite pe raza administrativ  teritorială   a Municipiului Marghita 
 

Punctul opt. Proiectul de hotărâre  pentru cuprinderea în domeniul  public al municipiului 
Marghita și constituirea unui număr cadastral este prezentat consiliului, materialul fiind studiat în 
comisiile de specialitate. 

Raportul  de specialitate favorabil este pezentat de Comisia de administrare a domeniului 
public și privat. 

Nu purtate discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în sală 
Hotărârea nr.13 din 26 ianuarie 2016 pentru cuprinderea în domeniul  public al municipiului 
Marghita și constituirea unui număr cadastral. 

 
Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă 

restant, aferent anului 2015, de către primarul și viceprimarul municipiului Marghita este 
prezentat consiliului, materialul fiind studiat în comisiile de specialitate. 

Raportul  de specialitate favorabil este pezentat de Comisia de buget finanțe . 
Nu purtate discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în sală 

Hotărârea nr.14 din 26 ianuarie 2016 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă 
restant, aferent anului 2015, de către primarul și viceprimarul municipiului Marghita. 

 
Punctul zece. Propunere calificativ  evaluare performanțe individuale ale secretarului 

UAT Marghita pe anul 2015, în temeiul art. 107, alin. 2 din HG nr. 611/2008 este prezentat 
consiliului, materialul fiind studiat în comisiile de specialitate. 

Consiliul local propune acordarea calificativului FOARTE BINE cu punctaj maxim, cu 
felicitări. 

Legat de această activitate a administrației locale a UAT Marghita,  doamna Ciupe Elena 
– înlocuitorul secretarului – prezintă TEMATICA privind activitatea de îndrumare și control ce a 
fost efectuată la sediul UAT Marghita pe anul 2014. În urma controalelor efectuate au fost remise  
din partea Instituției Prefectului Bihor : Raportul de control cu privire la constatările și 
concluziile rezultate în urma activității de îndrumare și control ce s-a efectuat la sediul autorității 
administrației publice locale al Municipiului Marghita din data de 07.10.2015. nr. 10422 din 11 
decembrie 2015 și Raportul privind verificarea efectuată la Primăria municipiului Marghita nr. 
11171 din 30 decembrie 2015.   Aceste materiale au fost depuse și în dosarele comisiilor de 
specialitate. De asemenea doamna Ciupe Elena arată că, concluzia controlului a fost una foarte 
favorabilă aparatului de specialitate, neconstatându-se lipsuri în activitățile controlate. 

 
Punctul unsprezece. Raportul privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria 

municipiului Marghita pe semestrul II al anului   2015 este prezentat consiliului, materialul fiind 
studiat în comisiile de specialitate. 

Nu sunt purtate discuții, consiliul local a luat act de Raportul privind modul de soluţionare 
a petiţiilor depuse la Primaria municipiului Marghita pe semestrul II al anului   2015. 
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Punctul doisprezece. Raport privind accesul cetățenilor la informațiile de interes public 
în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 este prezentat consiliului, materialul fiind studiat 
în comisiile de specialitate. 

Nu sunt purtate discuții, consiliul local a luat act de Raportul privind accesul cetățenilor la 
informațiile de interes public în conformitate cu prevederile Legii 544/2001. 

  
Punctul treisprezece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurii de anulare de la 

plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale 
datorate bugetului local de către persoanele fizice este prezentat consiliului, materialul fiind 
studiat în comisiile de specialitate. 

Comisia de buget finanțe a prezentat avizul favorabil. 
Sosește în sală domnul consilier Arkosi Anton. 
Doamna Ciarnău Mihaela prezintă modul în care se va aplica această hotărâre în caz că ea 

va fi aprobată sub forma inițiată.  
Se solicită din partea consilierilor o scurtă pauză, pentru a discuta acest proiect de 

hotărâre. 
La întoarcerea în sală, grupul PNL propune ca acesată scutire să fie la nivelul procentului 

de 50 %.  Domnul consilier Ciarnău  Claudiu lipsește din sală. 
Domnul consilier Arkosi Anton este de părere că dacă se poate acorda o scurire de maxim 

73 % să se voteze acesată scutire, poate că dacă se oferă doar 50% aceștia nu vor veni să 
plătească. 

Se supune spre aprobarea propunerea făcută de grupul consilierilor PNL. 
Cu votul a 5 consilieri ”pentru” – Carp Mariana, Cheregi Gheorghe, Ilieș Moise, Pop 

Viorel și Sandor Emil și 11 împotrivă este respinsă propunerea grupului PNL. 
Se trece astfel la votarea proiectului de hotărâre sub forma inițiată. 
Cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în sală este adoptată Hotărârea nr.15 din 

26 ianuarie 2016  pentru aprobarea procedurii de anulare de la plata majorărilor de întârziere 
aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de 
către persoanele fizice.  

Doamna consilier Mărieș Mihaela solicită ca, după expirarea termenului de aplicare a 
hotărârii, biroul de specialitate să prezinte o informare pivind sumele încasate. 

Domnul consilier Almași Stefan solicită biroului de specialitate să informeze 
contribuabilii care pot benefia de prevederile acestei hotărâri. 

 
Probleme curente. 
Doamna consilier Carp Mariana solicită încă o dată aparatului de specialitate o informare 

privind situația afișajului stradal, al folosirii domeniului public pentru reclama produselor proprii 
etc. De asemenea solicită  autorității locale să atenționeze propriaterii de clădiri asupra 
obligativității întreținerii acestora, a trotuarelor, a pomilor și copacilor și a spațiului verde din fața 
imobilelor. 

Domnul consilier Sandor Emil solicită cât mai urgent, întrunirea comisiei de circulație și 
efectuarea de demersuri, pentru a amenaja parcările autovehiculelor pe strada Calea Republicii. 
De asemenea o altă problemă ce a apărut în ultima perioadă este lipsa înlocuirii becurilor arse în 
cadrul iluminatului stradal. Cetățenii sunt nemulțumiți că, compartimentul de specialitate nu 
verifică periodic acesată situație.  
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Domnul primar informează consiliul local asupra a două problece ce vor fi dezbătute în 
ședințele viitoare de consiliu și anume: 

- Atribuirea directă către SPAACS Marghgita a întreținerii spațiilor verzi, după 
expirarea contractului cu RER Oradea. 

- Reorganizarea activității de administrare a piețelor și a ștrandului termal într-un singur  
Serviciu de administrare a piețelor și agrement 

Domnul consilier Arkosi Anton prezintă adresa primită de la Tody Company nr.14355 
BCH – 7 – 42/2015, înregistrată sub numărul 12288/2015 prin care formulează o plângere 
împotriva modului de achiziție a produselor medicale de către Spitalul municipal ”Dr.Pop 
Mircea”  Marghita. Consiliul local a luat act de acesată plângere, dar nu are atribuții în ceea ce 
privește verificarea modului de achiziționare a produselor medicale. 

La final gazda actualei ședințe, doamna director Nagy Gabriella prezintă un raport al 
Liceului Teoretic ”Horvath Janos” privind utilizarea sumelor alocate acestei instituiții de către 
Consiliul local pe anul 2015. Materialul face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


