
CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 

______________________________JUDEŢUL BIHOR____________________________________ 
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

            Încheiat azi, 27 februarie 2013 , orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei 

municipiului Marghita, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Marghita, 

convocată în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 79  din 21.02.2014.     

 Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan, Arkosi Anton,  

Botos Alexandru, Ciarnău Claudiu, Carp Mariana, Cheregi Gheorghe, Horvath Sandor, 

Ilieş Moise, Kotlar Norbert, Lazăr Ioan, Măries Mihaela,  Nagy Gabriella, Papai Iosif, 

Petrică Ionuţ, Sandor Emil. Absentează domnii consilieri : Pop Viorel, Timar Iulius . 

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 

secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena şef serviciu 

administraţie publică, doamna Szabo Timea, din cadrul aparatului permanent de lucru al 

consiliului local, doamna Bereteu Viorica – şef birou buget contabilitate, doamna Ciarnău 

Mihaela – şef birou taxe şi impozite. 

 Auditoriu: Szucs Ladislau, Gyenge Eta şi Kotlar Laszlo, din partea 

composesoratului Urbarial Marghita, Bradacs Aliz şi Demian Zsolt. 

 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea 

în Primăria Municipiului Marghita, în data de 21 februarie 2013 a Dispoziţiei Primarului 

nr 79 din 21.02.2014. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest 

sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  21 

februarie 2013, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, 

precum şi ordinea de zi. De asemenea, materialele de şedinţă cuprinse în ordinea de zi au 

fost postate pe e-mailul fiecărui consilier, cu 3-4 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Ciarnău Claudiu constată că sunt 

întrunite condiţiile legale pentru a se desfăşura ordinară.  

Supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare de consiliu, care este 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul primar retrage de pe ordinea de zi punctul patru şi zece, şi propune 

completarea ordinii de zi cu un punct „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale 

Marghita pentru anul şcolar 2014-2015. 

Cu aceste modificări, preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următoarea  

 

O R D I N E   DE  Z I : 

 

1. Proiect de hotărâre privind numirea d-lui consilier  Petrică Pavel Ionuţ  in comisia 

de specialitate din cadrul Consiliului Local, respective în  Comisia de  buget 

finanţe , administrarea domeniului public si privat  

 

2. Prezentare Raport de control al Curţii de Conturi – Camera de Conturi Bihor 

privind modul de utilizare a alocaţiilor bugetare pentru investiţii la UAT  

Marghita pe perioada  1990-31.12.2012.  

Prezintă: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  



 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a 

municipiului Marghita pe anul 2014. 

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SPACS 

Marghita  pe anul 2014  

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe  

 

5. Proiect de hotărâre  pentru pronunţare asupra cererii de scutire impozit mijloace 

de transport a doamnei Tatar Erzsebet  domiciliată in Marghita str. Calea 

Republicii  nr. 72 ap. 13 

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe  

 

6. Proiect de hotărâre pentru pronunţare asupra cererii de scutire impozit pe clădiri si 

teren aferent anului 2012  a doamnei Hebriştean Maria domiciliată în Marghita, 

str. Arieşului nr.13  

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvențiilor pentru asistență socială pe anul 

2014 în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții  asociațiilor și 

fundațiilor române cu personalitate  juridică care înființează  și administrează  

unități de asistență socială 

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia  de buget finanţe,  Comisia  socială 

 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobare Planul de Urbanizare Zonală  pentru 

introducere teren în intravilan  pentru construire hala  de producţie si uscătorie 

lemn – nr. cad. 1027 Marghita.  

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare:  Comisia de urbanism  

 

9. Proiect de hotărâre   privind aprobare Studiu de fezabilitate si indicatori tehnico -

economici a obiectivului  de investiţii “WC Public- Marghita” 

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare:  Comisia de urbanism, Comisia de administrare a domeniului 

public si privat 

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării in principiu a cotei de 113/579 mp. 

din nr. topo. 381/5 si 382/3 înscrise in CF 102556  , teren proprietatea 

municipiului Marghita  aferent casei proprietatea d-nei Szabo Daniela Irina  str. 

Herculane  nr. 4  

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  

                



11. Proiect de hotărâre privind aprobare constituire cadastrale pe terenurile 

proprietate privată  a municipiului Marghita.  

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat  

       

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul 

şcolar 2014-2015       

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia  de buget finanţe,  Comisia  socială 

 

13. Probleme curente  

 

Soseşte în sală domnul consilier Timar Iulius. 

 Cu 16 voturi pentru, din totalul de 13 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 

15 din 27 februarie 2014 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului local al municipiului Marghita din 27 februarie 2014 şi a procesului verbal 

al şedinţei anterioare.  

 

Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind numirea d-lui consilier  Petrică Pavel 

Ionuţ  in comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local, respective în  Comisia de  

buget finanţe , administrarea domeniului public si privat  este prezentat de iniţiator 

domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Nu sunt purtate discuţii. 

Cu 16 voturi pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 

16 din 27 februarie 2014 privind numirea d-lui consilier  Petrică Pavel Ionuţ  in 

comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local, respective în  Comisia de  buget 

finanţe , administrarea domeniului public si privat. 

 

Punctul doi.  Raportul  de control al Curţii de Conturi – Camera de Conturi Bihor 

privind modul de utilizare a alocaţiilor bugetare pentru investiţii la UAT  Marghita pe 

perioada  1990-31.12.2012, a fost studiat de domnii consilieri.  

Nu sunt purtate discuţii, consiliul local a luat act de raportul prezentat. 

 

Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2014 este prezentat de iniţiator, domnul 

primar. 

Doamna Bereteu Viorica explică consiliului necesitatea rectificării bugetului pe 

anul 2014 şi capitolele bugetare unde au fost făcute modificări. 

Comisia de specialitate – buget finanţe , avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Soseşte în sală domnul consilier Pop Viorel, sala fiind părăsită de domnul 

consilier Lazăr Ioan. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 

Cu votul a 16 consilieri pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 17 din 27 februarie 2014 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2014. 

 



Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli a SPACS Marghita  pe anul 2014, este prezentat de iniţiatorul ei domnul  

primar, Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raportul de avizare favorabil  este dat de Comisia de buget finanţe. 

Se întoarce în sală domnul consilier  Lazăr Ioan. 

Domnul consilier Sandor Emil solicită ca pentru şedinţa viitoare de consiliu 

conducerea SPAACS să prezente consiliului – organigrama serviciului, statul de 

funcţiuni şi bilanţul contabil de le înfiinţarea serviciului şi până în 2013. 

Se retrage din sală doamna consilier Mărieş Mihaela. 

Tot la acest punct este prezentată cererea SPAACS prin care solicită aprobarea 

modificării BVC pe anul 2013, conform materialului anexat prezentei. 

 De asemenea este prezentat referatul nr.805/2014 al Biroului buget contabilitate 

prin care se arată ca anul bugetar fiind încheiat nu se mai pot aproba solicitări de acest 

gen.  

Consiliul local a luat act de cele prezentate în referat, respingând solicitarea 

serviciului. 

Nu sunt purtate alte discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub 

forma iniţiată. 

Cu votul a 15 consilieri pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală (nu votează 

domnul consilier Horvath Sandor)  este adoptată  Hotărârea nr. 18 din 27 februarie 

2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SPACS Marghita  pe anul 

2014. 

 

Punctul cinci. Proiectul de hotărâre  pentru pronunţare asupra cererii de scutire 

impozit mijloace de transport a doamnei Tatar Erzsebet  domiciliată in Marghita str. 

Calea Republicii  nr. 72 ap. 13 este prezentat de iniţiatorul ei domnul  primar, Pocsaly 

Zoltan Ladislau. 

Raport de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de buget finanţe , care 

propune scutirea majorărilor datorate. 

Propunere este adoptată de consiliu, hotărârea fiind supusă spre aprobare sub 

această formă. 

Cu votul a 16 consilieri pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 19 din 27 februarie 2014 pentru pronunţare asupra cererii de scutire 

impozit mijloace de transport a doamnei Tatar Erzsebet  domiciliată in Marghita str. 

Calea Republicii  nr. 72 ap. 13. 

 

Punctul şase. Proiectul de hotărâre pentru pronunţare asupra cererii de scutire 

impozit pe clădiri si teren aferent anului 2012  a doamnei Hebriştean Maria domiciliată în 

Marghita, str. Arieşului nr.13 este prezentat de iniţiatorul ei domnul  primar, Pocsaly 

Zoltan Ladislau. 

Raport de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de buget finanţe , care 

propune scutirea plăţii impozitului datorat. 

Propunere este adoptată de consiliu, hotărârea fiind supusă spre aprobare sub 

această formă. 

Cu votul a 16 consilieri pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 20 din 27 februarie 2014 pentru pronunţare asupra cererii de scutire 

impozit pe clădiri si teren aferent anului 2012  a doamnei Hebriştean Maria 

domiciliată în Marghita, str. Arieşului nr.13. 

 



Punctul şapte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea subvențiilor pentru 

asistență socială pe anul 2014 în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții  

asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate  juridică care înființează  și 

administrează  unități de asistență socială este prezentat de iniţiatorul ei domnul  primar, 

Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Raport de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de buget finanţe şi comisia 

socială. 

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi, proiectul de 

hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată. 

Cu votul a 16 consilieri pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 21 din 27 februarie 2014 privind aprobarea subvențiilor pentru asistență 

socială pe anul 2014 în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții  

asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate  juridică care înființează  și 

administrează  unități de asistență socială. 

 

Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Planul de Urbanizare 

Zonală  pentru introducere teren în intravilan  pentru construire hala  de producţie si 

uscătorie lemn – nr. cad. 1027 Marghita, este prezentat de domnul primar, iar raportul de 

avizare favorabil de comisia de urbanism. 

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi, proiectul de 

hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată. 

Cu votul a 16 consilieri pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 22  din 27 februarie 2014 privind  aprobarea  Planul de Urbanizare 

Zonală  pentru introducere teren în intravilan  pentru construire hala  de producţie si 

uscătorie lemn – nr. cad. 1027 Marghita. 

 

Punctul nouă. Proiectul de hotărâre   privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

şi indicatori tehnico - economici a obiectivului  de investiţii “WC Public- Marghita” este 

prezentat de iniţiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Rapoarte de avizare favorabile sunt prezentat de  Comisia de urbanism şi Comisia 

de administrare a domeniului public si privat. 

Soseşte în sală doamna Bisa Eva din partea direcţiei tehnice şi sala este părăsită 

de domnul consilier Petrică Ionuţ. 

Domnul consilier Sandor Emil arată că valoarea totală a investiţiei de 440.000 lei 

este una exagerat de mare, sumă din care se poate realiza o vilă de lux. 

Doamna Bisa Eva explică de ce sunt valori aşa de mari în executarea acestei 

investiţii, valoarea reprezentând nu doar clădirea propriu zisă ci si avizele, acordurile, 

branşamentele şi dotările. 

Domnul primar arată că acest obiectiv trebuie realizat, iar la atribuirea executării 

lucrărilor vom alege executantul care cere cel mai mic preţ. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că lucrurile trebuie gândite bine, dacă se 

aduce o hotărâre, se  poate da înapoi.  

Doamna Bisa Eva arată că sumele sunt orientative, acum se votează doar în 

principiu. 

Domnul consilier Ilieş Moise este de părere că realizarea unui WC public este 

important, dar că un birou de orientare turistică deasupra acestui obiectiv nu-şi are  locul. 

Doamna Carp Mariana arată că nu se doreşte nerealizarea acestui obiectiv, dar 

cumva trebuie scăzute aceste preţuri exagerate de execuţie. 



Domnul consilier Timar Iulius arată că trebuie făcute demersurile necesare 

realizării acestui obiectiv, dar suma finală să fie prezentat consiliului, supă peste care nu 

se poate trece şi la realizarea investiţiei primordial să fie raportul calitate preţ. 

Se propune introducerea în textul hotărârii a unui articol în care să se specifice „ 

Prin grija Direcţiei tehnice se va întocmi proiectul tehnic care va fi prezentat pentru 

dezbatere consiliului local”. 

Doamna Ciupe Elena – arată că în urma analizării schiţelor tehnice se constată că 

în proiect nu au fost prevăzute rampele de acces pentru persoanele cu handicap şi nici nu 

a fost amenajat un grup sanitar pentru această categorie de persoane. Propunerea dânsei a 

fost luată la cunoştinţă de doamna Bisa Eva şi vor fi incluse în planuri. 

Nu sunt purtate alte discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub 

forma completată. 

Cu votul a 15 consilieri pentru, din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 23  din 27 februarie 2014 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi 

indicatori tehnico - economici a obiectivului  de investiţii “WC Public- Marghita”. 

 

Punctul zece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării in principiu a cotei 

de 113/579 mp. din nr. topo. 381/5 si 382/3 înscrise in CF 102556  , teren proprietatea 

municipiului Marghita  aferent casei proprietatea d-nei Szabo Daniela Irina  str. 

Herculane  nr.4 este prezentat de iniţiator domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau . 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de administrare a domeniului 

public si privat . 

Se întoarce în sală domnul consilier Petrică Pavel Ionuţ. 

Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

iniţiată. 

Cu votul a 16 consilieri pentru, din totalul de 16 prezenţi este adoptată Hotărârea 

nr. 24  din 27 februarie 2014 pentru aprobarea vânzării in principiu a cotei de 113/579 

mp. din nr. topo. 381/5 si 382/3 înscrise in CF 102556  , teren proprietatea 

municipiului Marghita  aferent casei proprietatea d-nei Szabo Daniela Irina  str. 

Herculane  nr.4. 

 

Punctul unsprezece. Proiectul de hotărâre privind aprobare constituire cadastrale 

pe terenurile proprietate privată  a municipiului Marghita este prezentat de domnul, iar 

raportul de avizare favorabil de Comisia de administrare a domeniului public si privat . 

Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

iniţiată. 

Cu votul a 15 consilieri pentru, din totalul de 15 prezenţi ( lipsesc din sală doamna 

Mărieş Mihaela şi domnul Petrică Pavel Ionuţ) este adoptată Hotărârea nr. 25  din 27 

februarie 2014 privind  aprobare constituire cadastrale pe terenurile proprietate privată  

a municipiului Marghita. 

 

Punctul doisprezece. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul 

şcolar 2014-2015  este prezentat de domnul primar, iar explicaţiile sunt date   de doamna 

consilier Nagy Gabriella din partea Comisiei de învăţământ.   

Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

iniţială. 

Cu votul a 14 consilieri pentru, din totalul de 14 prezenţi ( lipsesc din sală doamna 

Mărieş Mihaela şi domnii Pop Viorel şi Petrică Pavel Ionuţ) este adoptată Hotărârea nr. 



26 din 27 februarie 2014 privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 

2014-2015 . 

 

Probleme curente.   

În continuare sunt purtate discuţii în afara ordinii de zi. 

Prezenţi în sală reprezentanţii Composesoratului urbarial Marghita, îşi prezintă 

nemulţumirea privind faptul că, consiliul local a anulat hotărârea prin care au fost 

aprobate facilităţi la plata impozitului pe teren. Îşi arată nemulţumirea deoarece sunt 

consilii locale care acorda aceste facilităţi în continuare. 

Atât doamna secretar Demeter Cornelia cât şi doamna Ciarnău Mihaela au arătat 

că aceste facilităţi nu pot fi acordate composesoratelor, nefiind un temei legal unitar 

aplicabil acestor persoane juridice, composesoratele fiind de fapt o formă de organizare 

în persoană juridică. 

Se poartă discuţii despre negocierile purtate cu Parohia Greco catolică în ceea ce 

priveşte terenul ocupat de piaţa agroalimentară din strada Nicolae Bălcescu. Dânşii 

propun închirierea terenului încă pe doi trei ani, iar mai apoi să se discute despre 

cumpărarea ei. 

Consiliul local vine cu o nouă propunere la negocierile viitoare, şi anume 

cumpărarea terenului încă din acest an,  în condiţii convenite de ambele părţi, având în 

vedere preţul de evaluare şi alte forme de compensare la valoarea reală a terenului. 

Fiind prezenta în sală doamna Bisa Eva se readuce în discuţie contractul încheiat 

de autoritatea locală cu RER Ecologic în ceea ce priveşte întreţinerea parcurilor. 

Domnul Ilieş Moise a arătat şi în şedinţa trecută că i se par mult prea mari sumele 

care sunt plătite societăţii pentru nişte servicii care poate nici nu trebuie făcute la spaţiile 

verzi. Este de părere că toate lucrările prevăzute în caietul de sarcini, iar mai apoi în 

contract nu trebuie făcute la periodicitatea stabilită şi la întreaga suprafaţă prevăzută. 

Acele lucrări care sunt cuprinse în contract, că se impun a se face sunt prea multe şi poate 

că nu trebuie realizate zilnic sau săptămânal. Propunerea dânsului este se încerce să se 

modifice aceste contracte în sensul specificării clare a faptului că lucrările să se realizeze 

la comanda primăriei şi numai atunci când este necesar. 

De aceeaşi părere este şi domnul Ciarnau Claudiu care nu se îndoieşte de calitatea 

serviciilor prestate de specialiştii societăţii, dar costurile trebuie reduse prin renegocierea 

contractului. 

Doamna Bisa Eva arată că în caietul de sarcini sa încercat includerea tuturor 

acţiunilor care trebuie făcute în cadrul spaţiilor verzi din oraş. Sunt spaţii verzi vaste în 

oraş care trebuie întreţinute corespunzător fiecărui sezon. Dânsa arată că nu erau costuri 

mult mai mici la întreţinerea făcută de angajaţii primăriei şi ai SPAACS ului. Totuşi la 

solicitarea consilierilor se va studia posibilitatea modificării contractului cu RER. 

Domnul primar arată în continuare că iluminatul public trebuie să fie întreţinută 

de un operator autorizat şi licenţiat în acest domeniu. Consiliul local Marghita trebuie să 

hotărască cum se va proceda în acest sens, poate ar putea extinde activitatea serviciului 

public local cu această activitate, bineînţeles după obţinerea licenţei. 

De asemenea solicită consiliul local  să se pronunţe asupra organizării în acest an  

zilelor oraşului pentru a se pute pregăti din timp aceste manifestări. Consiliul a cerut 

domnului primar să prezinte în mare costurile care se ridică aceste manifestări evidenţiind 

în principal câţi bani trebuie alocaţi din bugetul local. 

În continuare sunt prezentate cererile discutate în cadrul comisiilor de specialitate. 



Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Ciarnau Claudiu mulţumeşte tuturor celor 

prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 

                               Ciarnau Claudiu                                   jr. Demeter Cornelia  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


