
CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
JUDEŢUL BIHOR 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
P R O C E S   V E R B A L 

 
 Încheiat azi 27 octombrie 2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al 
municipiului Marghita, care are loc în sala de conferinţe a primăriei municipiului Marghita. 
 Sunt prezenţi domnii consilieri : 1. Almasi Ştefan Mihai, 2. Arkosi Anton, 3. Borsi 
Ernest,  4. Ciora Florian, 5. Horváth Sándor, 6. Lazăr Ioan, 7. Mărieș Mihaela, 8. Nagy 
Gabriella,  9. Oros Ramona Alice,  10. Papai Iosif, 11. Pop Raul Cristian, 12. Pop Viorel, 13. 
Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 14. Szabo Peter Istvan, 15. Şandor Emil. Absentează  Ciarnău 
Claudiu Ioan și Dragomir Iuliu Cristian. 

Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 
secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă  Ciupe Elena, şef 
Serviciu administraţie locală, Bereteu Viorica şef Birou buget-contabilitate, Ardelean Sorin – 
șeful Poliției Locale Marghita, consilierii primarului Demian Zsolt și Botos Alexandru. 
 La lucrările ședinței participă de asemenea delegatul sătesc din Ghenetea Naghi Marin. 

Invitați: comisar șef Silaghi Radu – Comandantul Poliției municipiului Marghita, 
comisar Bozga Stelian șef Biroul rutier, angajații Poliției locale Marghita  : Bozga Călin Ioan, 
Cadar Daniel Cristian, Chiș Cosmin Dumitru, Chiș Ionuț, Chiș Vasile Ciprian, Daroți Mădălin  
Bogdan, Demeter Ionuț Flonel, Demeter Ramona Delia, Gal Nicolae Bogdan, Horgoș Daniel 
Alin, Lazăr Daniel, Ujvarosi Mark Istvan. 

 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
Primăria Municipiului Marghita, în data de 21 octombrie 2016,  a Dispoziţiei Primarului nr. 
521 din  21 octombrie 2016. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în 
acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data de  21 octombrie 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 Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 15 consilieri, ședința fiind statutară. 

Președintele de ședință domnul Almasi Ștefan supune spre aprobare procesul verbal 
întocmit cu ocazia ședinței anterioare. Procesul verbal este aprobat sub forma întocmită, cu 
unanimitate de voturi. 

Domnul primar retrage de pe ordinea de zi punctul trei. 
Președintele de ședință propune trecerea punctului paisprezece la punctul unu. Cu 

aceste două modificări se supune spre aprobarea consiliului următoarea: 
 

Ordinea de zi 
 

1. Informare a Politiei municipiului Marghita  cu privire la activitatea de ordine si liniste 
publică 

 
2. Proiect  de hotărâre  de  modificare  a regulamentului privind obligaţiile şi 

responsabilităţile ce revin  cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, 
celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a 
localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei în municipiul Marghita,  aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local cu numărul 73 din 24.06.2015   
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
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3. Proiect de Hotărâre  pentru desemnarea unui cabinet de avocat care să reprezinte 

interesele municipiului Marghita în Dosarul nr. 243/255/2016       cu  Kardos Judit 
Julianna, având ca obiect obligația de face , înregistrat pe rolul Judecătoriei Marghita  
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: Comisia juridica 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor 
sociale care s-au eliberat din septembrie 2016 până la întocmirea şi aprobarea de către 
Consiliul Local a unei noi liste de prioritate.  
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte si protecție socială 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor 
ANL care s-au eliberat în anul 2016 şi care se vor elibera în anul 2017  până la 
întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate.  
Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte si protecție socială 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din UAT 
Marghita pentru anul 2017  

            Inițiator primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană             
 

7. Proiect de hotărâre privind intenția preluării  din domeniul public al statului si 
administrarea APIA Centrul Județean  Bihor in domeniul public al Unitatii 
administrative teritoriale Marghita si administrarea Consiliului Local Marghita a doua 
imobile  

            Inițiator primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană  
                                              Comisia de administrare a domeniului public c si privat  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării in perioada 19-22 decembrie 2016  a 
Târgului de Crăciun  în parcul din centrul  orașului Marghita  

            Inițiator primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte si protecție socială      
 

9. Proiect de hotărâre privind   pentru aprobarea vânzării locuinței ANL din Marghita str. 
Pandurilor nr. 38 bl. 5 ap. 10 compus dintr-un apartament cu 2 camere  cu o suprafaţă 
construită de 89,72 mp. din care  suprafața utila de 54,07 mp. către domnul Szabo 
Attila Sandor 

            Inițiator primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană  
                                              Comisia de administrare a domeniului public c si privat  
 

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării componenței  Comisiei de evaluare 
și selecționare  a asociațiilor și fundațiilor  în vederea acordării de subvenții aprobată 
prin HCL nr.26/25.02.2010, modificată prin HCL nr.10/30.01.2013 

            Inițiator primar Pocsaly Zoltan  
            Raport de avizare: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte si protecție socială 

 
11. Proiect  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.  
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             Inițiator primar Pocsaly Zoltan  
              Raport de avizare: Comisia de buget finanțe  
 

12. Proiect de  hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Extindere ferma 
tineret suin ( 8-30 kg) , intravilan  Cheț , nr. cad. 100361 Marghita, teren cu destinatii 
unități agricole  

            Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare  Comisia  de urbanism  si amenajarea teritoriului  
 

13. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din HCL nr. 66 din 28.04.2016 privind 
stabilirea locurilor de ocupare a domeniului public pentru activitatea  de comert stradal 
ocazional 

            Inițiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
           Raport de avizare  : Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
 
 Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu 15 voturi 
”pentru”, Hotărârea nr. 50 din 27 octombrie 2016 privind aprobarea ordinii de zi a 
ședinței ordinare din 27 octombrie 2016 și a procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței 
anterioare. 
 Sosește în sală domnul consilier Dragomir Cristian. 

Punctul unu. Informarea a Politiei municipiului Marghita  cu privire la activitatea de 
ordine si liniște publică. Materialul a fost studiat de consilieri în cadrul ședințelor comisiilor 
de specialitate. 

Domnul comisar șef Silaghi Radu – comandantul Poliției municipiului Marghita arată 
că în materialul întocmit a fost prezentată activitatea instituției pe care o conduce. Arată că u 
făcut tot posibilul pentru ca municipiul să fie o localitate în care locuitorii să trăiască liniștiți.  
Dânsul arată că în ultima perioadă au loc patrulări mixte, Poliția municipală și Poliția locală, 
colaborarea dintre cele două organisme fiind foarte bună, motiv pentru care aduce laude 
reprezentanților poliției locale prezente în sală. 

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel spune că se simte onorat de prezența 
domnului comandant, care are o pregătire corespunzătoare și o responsabilitate pe măsură față 
de cetățenii orașului. Din materialul prezentat a aflat despre o față nevăzută a activității 
poliției orașului, despre munca depusă de aceștia, ca cetățenii să locuiască într-un oraș liniștit. 
Lecturând materialul a înțeles multe despre munca din spatele activității poliției este o 
informare punctuală, constatând în că la nivelul urbei nu au avut loc infracțiuni de mare 
violență. Prezenta poliției în oraș de multe ori nu se vede, dar se simte. Mulțumește celor două 
poliții pentru liniștea și ordinea din oraș.   
 Sosește în sală domnul consilier Ciarnău Claudiu. 
 Domnul primar Pocsaly Zoltan se arată mulțumit de declarația domnului comandant, 
prin care a apreciat colaborarea bună dintre cele două poliții. Totuși în ședința trecută poliția 
locală a fost criticată de consiliu, pentru o activitate slabă, prezenta lor nefiind simțită de 
locuitori. 
 Doamna consilier Mărieș Mihaela arată că nu-i este frică să vorbească, să spună 
lucrurilor pe nume și să critice atunci când este nevoie lipsurile constatate în activitatea 
poliției locale. Constată că Poliția municipiului își face treaba cum trebuie și văzând cele 
declarate de domnul comandant Silaghi poate și Poliția locală s-a pus pe treabă în ultima 
perioadă. 
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Domnul consilier Borsi Erno  ar dori ca poliția municipiului să-și intensifice 

patrulările în satul Cheț, deoarece în această localitate au loc deseori evenimente comise de 
persoane certate cu legea. 

Domnul comandant Silaghi Radu arată că cele două instituții, Poliția municipală și cea 
locală își fac treaba cum trebuie, cu toate că ”nu se văd” întotdeauna, ei fiind totuși la datorie, 
în schimb se vede rezultatul activității lor. 

În ceea ce privește solicitarea domnului Borsi, v-a verifica graficul de patrulare în 
Cheț urmând dacă este cazul să-l modifice. 

În continuare domnul Ardelean Sorin șeful Poliției locale Marghita prezintă consiliului 
membrii serviciului, care sunt prezenți în sală. 

Nu sunt purtate discuții reprezentanții Poliției municipiului și cea a Poliției locale se 
retrag din sală. 
 

Punctul doi. Proiectul  de hotărâre  de  modificare  a regulamentului privind 
obligaţiile şi responsabilităţile ce revin  cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, 
celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, 
păstrarea permanentă a curăţeniei în municipiul Marghita,  aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local cu numărul 73 din 24.06.2015, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 

Comisia de administrare a domeniului public si privat, a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre.  

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 51 din 27 octombrie 
2016 de  modificare  a regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin  
cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice pentru 
buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a 
curăţeniei în municipiul Marghita,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local cu 
numărul 73 din 24.06.2015. 

 
Punctul trei. Proiectul de Hotărâre  pentru desemnarea unui cabinet de avocat care să 

reprezinte interesele municipiului Marghita în Dosarul nr. 243/255/2016       cu  Kardos Judit 
Julianna, având ca obiect obligația de face , înregistrat pe rolul Judecătoriei Marghita, inițiator 
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de 
specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică. 

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 52 din 27 octombrie 
2016 pentru desemnarea unui cabinet de avocat care să reprezinte interesele 
municipiului Marghita în Dosarul nr. 243/255/2016 cu  Kardos Judit Julianna,  având ca 
obiect obligația de face , înregistrat pe rolul Judecătoriei Marghita 
 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru 
acordarea locuinţelor sociale care s-au eliberat din septembrie 2016 până la întocmirea şi 
aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate, inițiator domnul primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, învățământ, sănătate, 
culte si protecție socială. 
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Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 

sub forma inițiată. 
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 53 din 27 octombrie 

2016 privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor sociale care s-
au eliberat din septembrie 2016 până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local 
a unei noi liste de prioritate .  
             
 

Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru 
acordarea locuinţelor ANL care s-au eliberat în anul 2016 şi care se vor elibera în anul 2017  
până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate, inițiator 
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de 
specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, învățământ, sănătate, 
culte si protecție socială. 
 Domnul consilier Arkoși Anton, legat tangențial de acest punct, atrage atenția 
necesității modificării Regulamentului de acordare a locuințelor de serviciu aprobat prin HCL 
16 din 28.01.2009, art.9 în sensul: 
Art. 9. 1. Solicitanții care au refuzat o repartiție a unei locuințe din fondul locativ al 
Municipiului Marghita, pierd dreptul de a beneficia de o alta repartiție. 

2. La depunerea cererii solicitanții vor specifica numărul de camere pentru care 
optează. In cazul in care locuințele eliberate in vederea repartiției au un alt număr de camere 
decât cel optat, solicitantul are posibilitatea de a accepta aceasta locuință  sau a-și menține 
in continuare cererea. 
 Consiliul local ia act de propunerea domnului consilier Arkosi, urmând ca la o viitoare 
ședință să se modifice regulamentul în acest sens. 

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 54 din 27 octombrie 
2016 privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL care s-
au eliberat în anul 2016 şi care se vor elibera în anul 2017  până la întocmirea şi 
aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate. 
  

Punctul șase. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 
publice din UAT Marghita pentru anul 2017, inițiat de domnul primar  Pocsaly Zoltan. 
Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică, dezvoltare regională, 
integrare europeană  

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 55 din 27 octombrie 
2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din UAT Marghita 
pentru anul 2017. 
 
 Punctul șapte. Proiectul de hotărâre privind intenția preluării  din domeniul public al 
statului si administrarea APIA Centrul Județean  Bihor in domeniul public al Unității 
administrative teritoriale Marghita și administrarea Consiliului Local Marghita a două 
imobile, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan . Materialul a fost dezbătut în ședințele 
comisiilor de specialitate. 
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            Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică, dezvoltare regională, 
integrare europeană  și Comisia de administrare a domeniului public și privat.  

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 56 din 27 octombrie 
2016 privind intenția preluării  din domeniul public al statului si administrarea APIA 
Centrul Județean  Bihor in domeniul public al Unității administrative teritoriale 
Marghita și administrarea Consiliului Local Marghita a două imobile. 

 
Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării in perioada 19-22 

decembrie 2016  a Târgului de Crăciun  în parcul din centrul  orașului Marghita, inițiat de 
domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de 
specialitate.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, învățământ, sănătate, 
culte si protecție socială. Comisia propune prelungirea perioadei cu încă o zi, perioada 
devenind astfel 19-23 decembrie 2016. 

Propunerea comisiei se supune la vot, fiind aprobată cu 17 voturi pentru. 
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre se supune la vot sub forma 

modificată. 
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 57 din 27 octombrie 

2016 privind aprobarea organizării in perioada 19-23 decembrie 2016  a Târgului de 
Crăciun  în parcul din centrul  orașului Marghita. 

     
Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind   pentru aprobarea vânzării locuinței ANL 

din Marghita str. Pandurilor nr. 38 bl. 5 ap. 10 compus dintr-un apartament cu 2 camere  cu o 
suprafaţă construită de 89,72 mp. din care  suprafața utila de 54,07 mp. către domnul Szabo 
Attila Sandor, inițiator primar Pocsaly Zoltan.  Materialul a fost dezbătut în ședințele 
comisiilor de specialitate.  
            Rapoarte de avizare favorabile sunt date de: Comisia juridică, dezvoltare regională, 
integrare europeană și Comisia de administrare a domeniului public  și privat. 

 Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 58 din 27 octombrie 
2016 privind   pentru aprobarea vânzării locuinței ANL din Marghita str. Pandurilor 
nr. 38 bl. 5 ap. 10 compus dintr-un apartament cu 2 camere  cu o suprafaţă construită 
de 89,72 mp. din care  suprafața utila de 54,07 mp. către domnul Szabo Attila Sandor. 
 

Punctul zece. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea modificării componenței  
Comisiei de evaluare și selecționare  a asociațiilor și fundațiilor  în vederea acordării de 
subvenții aprobată prin HCL nr.26/25.02.2010, modificată prin HCL nr.10/30.01.2013, inițiat 
de domnul primar Pocsaly Zoltan.  Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de 
specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia socială, învățământ, sănătate, 
culte si protecție socială. 
 Președintele de ședință solicită propuneri din partea partidelor pentru completarea 
comisiei. 
 UDMR – propune ca membru domnul consilier Borși Ernest și ca membru supleant de 
doamna consilier Nagy Gabriella 

PSD - propune ca membru doamna consilier Mărieș Mihaela și ca membru supleant de 
domnul consilier Pop Raul. 
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PNL – nu are propuneri. 
Cu aceste completări se trece la votarea proiectului de hotărâre. 
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 59 din 27 octombrie 

2016 privind aprobarea modificării componenței  Comisiei de evaluare și selecționare  a 
asociațiilor și fundațiilor  în vederea acordării de subvenții aprobată prin HCL 
nr.26/25.02.2010, modificată prin HCL nr.10/30.01.2013. 

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

cheltuieli pe anul 2016, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. Materialul a fost dezbătut în 
ședințele comisiilor de specialitate.  
           Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de buget finanțe.  

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 60 din 27 octombrie 
2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016. 

 
Punctul doisprezece. Proiectul de  hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal –Extindere ferma tineret suin ( 8-30 kg) , intravilan  Cheț , nr. cad. 100361 Marghita, 
teren cu destinații unități agricole, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 
           Raport de avizare: Comisia  de urbanism  si amenajarea teritoriului a avizat nefavorabil 
proiectul de hotărâre. 

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 
 Cu 17 voturi ”împotrivă” proiectul de hotărâre este respins, aprobandu-se  HCL nr. 
61 din 27 octombrie 2016 
 

Punctul treisprezece. Proiectul de hotărâre pentru completarea art. 1 din HCL nr. 66 
din 28.04.2016 privind stabilirea locurilor de ocupare a domeniului public pentru activitatea  
de comerț stradal ocazional, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a 
fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate. 
           Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de administrare a domeniului 
public si privat.  

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări, proiectul de hotărâre se supune la vot 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr. 62 din 27 octombrie 
2016 pentru completarea art. 1 din HCL nr. 66 din 28.04.2016 privind stabilirea 
locurilor de ocupare a domeniului public pentru activitatea  de comerț stradal ocazional. 

 
14. Probleme curente. 
Domnul consilier Arkosi Anton prezintă cererile discutate în cadrul comisiei de buget 

finanțe și administrare a domeniului public și privat. 
Cererea Doamnei Foldi Adriana Erika nr.1/2655/2016 prin care solicită aprobare 

pentru împrejmuirea terenului deținut prin contracte de închiriere, aferent magazinului, cu 
pereți termopan, în suprafață de 8 mp – comisia este de acord cu solicitarea formulată. 

Cererea SC Monte Calm Play SRL nr.1/3863/2016 prin care solicită închirierea a două 
locații aparținând domeniului public și privat al municipiului, pentru amplasarea a două 
standuri – comisia de urbanism și amenajarea teritoriului nu este de acord deoarece nu intră în 
imaginea de ansamblu a orașului. 
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Cererea proprietarilor de chioșcuri din strada Crinului, nr.9, înregistrată sub numărul 

1/4267/2016 prin care solicită micșorarea chiriei pe care o datorează pentru suprafețele 
ocupate. Comisia propune micșorarea tarifelor pentru această zonă, urmând să se aducă o 
hotărâre în acest sens în ședința viitoare. 

Domnul consilier Borși Erno – solicită   compartimentului de specialitate al primăriei 
să procedeze la curățarea șanțurilor de pe marginea drumului spre satul Cheț. Aceste lșanțuri 
sunt pline de vegetație și obturează vizibilitatea. 

Domnul consilier Pop Viorel – solicită ca  prin compartimentul de specialitate să se 
facă demersuri în vederea măturării frunzelor din parcurile orașului. 

Domnul consilier Ciora Florian solicită domnului primar să facă demersurile necesare 
în vederea strângerii câinilor vagabonzi de pe domeniul public al orașului. 

Doamna consilier Nagy Gabriella solicită domnilor consilieri să doneze o sumă 
oarecare pentru acțiunea ”De la suflet la suflet”, acțiune ce strânge fonduri pentru 
tratamentele necesare unei foste eleve a liceului, care a suferit un accident de mașină. 

Domnul consilier Papai Iosif arată că mulți oameni l-au întrebat de ce nu mai are 
orașul o echipă de fotbal. Consideră că ar trebui înființată o asociație sportivă a municipiului 
cu sprijinul consiliului local. 

Doamna consilier Oros Ramona solicită domnului primar să atenționeze proprietarul 
terenului din spatele magazinului Penny, să-și întrețină terenul deoarece această zonă este 
lăsată în paragină. O altă solicitare a dânsei este studierea posibilității amenajării unor piste de 
biciclete în oraș și chiar între marginea orașului și Liceul Tehnologic ”Horea”. 

Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Almași Ștefan mulţumeşte tuturor celor 
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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Prezentul dosar de şedinţă conţine un număr de 
_______(____________________________________) file 

şnuruite şi sigilate. 
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