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 Încheiat azi, 25 aprilie 2013 , orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei 

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

convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.174 din 19 aprilie 2013. 

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

Botos Alexandru, Carp Mariana, Cheregi Gheorghe,  Durnea Cosmin, Horvath Sandor, 

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

Viorel, Sandor Emil, Timar Iulius. Absentează motivat domnul consilier Ciarnău 

Claudiu. 

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 

secretarului municipiului - doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena - şeful 

biroului administraţie locală, jurista consiliului doamna Szabo Timea,  Bereteu Viorica şi 

Kalmar Gyongyi  din partea biroului buget-contabilitate al Primăriei municipiului 

Marghita. 

 Este prezent delegatul sătesc din Cheţ, domnul Borsi Erno şi Ghenetea Naghi 

Marin de asemenea invitat este domnul Ola Ioan director şi Szilagyi Maria – contabil şef 

al SPACS Marghita, respectiv domnul Pop Constantin din partea Asociaţiei crescătorilor 

de animale din satul Cheţ. 

 Auditoriu Demian Zsolt, Nagy Sarolta, un grup de cetăţeni din strada Gării 

Marghita( Crişan Gheorghe, Crişan Ioan) şi reprezentantul OMV Petrom Suplacul de 

Barcău – domnul Munteanu.  

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

în Primăria Municipiului Marghita, în data de 19 aprilie 2013, a Dispoziţiei Primarului nr. 

174 din 19 aprilie 2013 La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în 

acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  19 

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

precum şi ordinea de zi.  

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Botos Alexandru constată că sunt 

întrunite condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa ordinară.  

La solicitarea domnului primar se propune completarea ordinii de zi cu încă două  

puncte: 

„Proiect de hotărâre  privind stabilirea cuantumului burselor școlare pe anul 2013  pentru  

unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar de stat  din unitatea administrativ - 

teritorială Marghita.” 

„Proiect de hotărâre  privind aprobarea caietului de sarcini  pentru concesionarea prin 

licitaţie publică  deschisă  a unui lot de teren destinat activităţilor comerciale situate în 

Marghita str. Pandurilor , lângă blocul ANL nr. 25 , bl. 5”  

 Propunerea de completare este adoptată cu unanimitate de voturi. 

Preşedintele de şedinţă consilier Botoş Alexandru  supune la vot astfel următoarea  

 



 

O R D I N E   DE  Z I : 

   

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţiilor pentru asistenţă socială pe 

anul 2013 în baza  Legii 34/1998 privind acordarea  unor subvenţii asociaţiilor 

si fundaţiilor  române cu personalitate juridică care înfiinţează şi  administrează 

unităţi  de asistenţă socială. 

      Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan , primar 

      Raport de avizare:Comisia socială, cultura, tineret 

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita 

pentru activităţi nonprofit de interes local 

    Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan , primar 

      Raport de avizare:Comisia socială, cultura, tineret, Comisia juridică 

3. Proiect de hotărâre privind  organizarea apărării împotriva incendiilor în 

municipiul Marghita. 

            Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan , primar 

Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului public  

si privat si buget finanţe  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse  umane, 

materiale şi financiare  pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din municipiul 

Marghita pe anul 2013.  

            Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan , primar 

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

finanţe  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei şi a Statului  de funcţii 

pentru aparatul  de specialitate  al primarului, pentru SPCLEP şi pentru  

celelalte unităţi subordonate U.A.T.Marghita.  

            Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan , primar 

      Raport de avizare: Comisia juridică 

6. Proiect de hotărâre pentru prelungirea contractului de păşunat pentru păşunea 

satului Ghenetea cu Asociaţia Crescătorilor de Animale Ghenetea .  

            Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan , primar 

      Raport de avizare: Comisia de agricultură, mediu 

7. Prezentarea rapoartelor financiare anuale ale Asociaţiei Crescătorilor de 

Animale Marghita-Cheţ si Asociaţiei Crescătorilor de Animale Ghenetea care 

au încheiate contracte de păşunat pe păşunile proprietatea municipiului  

Marghita.  

     Prezintă : reprezentanţii asociaţiilor  

8. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea participării  municipiului Marghita ca     

membru în Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Poarta Europa 

(Európa-kapu Európai Területi Társulás) cu sediul  in Ungaria, oraşul  

Nyiradony , Arpad Ter 1 si aprobarea în principiu a Convenţiei si Statului 

GECT Poarta Europa.  

            Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan , primar 

      Raport de avizare: Comisia juridică  

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  de organizare si 

funcţionare a serviciului public de administrare, amenajare si întreţinere a 

spaţiilor verzi , aferente domeniului public şi privat al municipiului Marghita.  



            Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan , primar 

Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului public   

si privat  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului  de oportunitate şi a delegării 

prin    concesiune  a serviciului public de administrare, amenajare si întreţinere 

a spaţiilor verzi , aferente domeniului public şi privat al municipiului Marghita. 

            Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan , primar 

Raport de avizare:Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului public 

si privat, Comisia de agricultură, mediu 

11. Prezentarea pentru aprobare a  raportului SPAACS asupra activităţii pe anul 

2012 pe bază de bilanţ contabil. 

      Prezintă: conducerea S.P.A.A.C.S. Marghita  

      Raport de avizare. comisia de buget finanţe 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a 

SPAACS Marghita pe anul 2013  

            Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan , primar 

      Raport de avizare : comisia de buget finanţe 

13. Proiect de hotărâre stabilirea orarului de funcţionare a ştrandului municipal 

Marghita si modificarea taxelor de intrare prevăzute in anexa nr. 2 la HCL nr. 

58 din 26.04.2012  

            Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan , primar 

Raport de avizare: : Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public 

si privat  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si 

cheltuieli a municipiului Marghita.  

            Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan , primar 

      Raport de avizare: : Comisia de buget finanţe  

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea în principiu a vânzării terenului, 

proprietate privată a municipiului Marghita, teren ocupat de construcţie situata 

pe C. Republicii nr. 49  în suprafaţă de 27 mp. identificat prin nr. cad. 779 , 

către proprietarul construcţiei Vereş Ladislau  

            Iniţiator. primar Pocsaly Zoltan , primar 

Raport de avizare: : Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public 

si privat , Comisia de urbanism  

16. Raport de activitate al Bibliotecii Municipale Ion Munteanu Marghita 

      Prezintă :responsabil bibliotecar  d-na  Cseke Edith  

17. Raport privind situaţia veniturilor  realizate pe anul 2012 de către Casa de 

Cultură Marghita  

      Prezintă : director Demeter Veronica.  

18. Prezentare raport de activitate al consilierilor locali pe anul 2012. 

19. Proiect de hotărâre  privind stabilirea cuantumului burselor şcolare pe anul 2013  

pentru  unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar de stat  din unitatea 

administrativ - teritorială Marghita. 

20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea caietului de sarcini  pentru concesionarea 

prin licitaţie publică  deschisă  a unui lot de teren destinat activităţilor 

comerciale situate în Marghita str. Pandurilor , lângă blocul ANL nr. 25 , bl. 5. 

21. Probleme curente.   

  

  



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

33 din 25 aprilie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 

local al municipiului Marghita din 25 aprilie 2013 şi a proceselor verbale ale şedinţelor 

anterioare.  

Sala de şedinţe este părăsită de domnul consilier Timar Iulius.  

 Punctul 1 . Proiectul de hotărâre privind aprobarea subvenţiilor pentru asistenţă 

socială pe anul 2013 în baza  Legii 34/1998 privind acordarea  unor subvenţii asociaţiilor 

si fundaţiilor  române cu personalitate juridică care înfiinţează şi  administrează unităţi  

de asistenţă socială, este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan . 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, cultura, tineret. 

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

iniţiată. 

Cu 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr.34 din 25 aprilie 2013 privind aprobarea subvenţiilor pentru asistenţă 

socială pe anul 2013 în baza  Legii 34/1998 privind acordarea  unor subvenţii 

asociaţiilor si fundaţiilor  române cu personalitate juridică care înfiinţează şi  

administrează unităţi  de asistenţă socială. 

 

Punctul 2. Proiectul de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru 

activităţi nonprofit de interes local, este prezentat de iniţiatorul ei domnul  primar  

Pocsaly Zoltan  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia de specialitate. Comisia 

socială, cultura, tineret, propune ca pe viitor acest Regulament să fi simplificat pe cât 

posibil. Doamna secretar Demeter Cornelia arată că această formă a regulamentului 

respectă legislaţia în vigoare, ea neputând fi simplificată. 

Nu sunt purtate alte discuţii trecându-se la propuneri pentru membrii comisiei care 

analizează cererile. Sunt propuşi ca membrii domnii Almasi Ştefan, Papai Iosif, Carp 

Mariana, Lazăr Ioan şi Mărieş Mihaela.  

Cu această completare se trece la votarea proiectului de hotărâre. 

Cu 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr.35 din 25 aprilie 2013 pentru  aprobarea Regulamentului privind 

regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului 

Marghita pentru activităţi nonprofit de interes local. 

 

Punctul 3. Proiectul de hotărâre privind  organizarea apărării împotriva incendiilor în 

municipiul Marghita, este prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia de specialitate. 

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

iniţiată. 

Cu 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr.36 din 25 aprilie 2013 privind  organizarea apărării împotriva incendiilor 

în municipiul Marghita. 

 

Punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse  

umane, materiale şi financiare  pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din municipiul 

Marghita pe anul 2013 este prezentat de iniţiatorul proiectului domnul primar Pocsaly 

Zoltan. 



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

public si privat si buget finanţe. Domnul consilier Arkosi Anton arată că dotările la 

capitolul situaţii de urgenţă lasă de dorit. Solicită ca la o viitoare rectificare de buget să se 

aibă în vedere includerea achiziţionării unui stoc minim necesar de dotări, stoc minim 

stabilit de către compartimentul de specialitate din cadrul primăriei. 

Nu sunt purtate discuţii, proiectul fiind supus spre aprobare sub forma prezentată.  

Cu 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr.37 din 25 aprilie 2013 privind  aprobarea Planului de asigurare cu 

resurse  umane, materiale şi financiare  pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din 

municipiul Marghita pe anul 2013. 

 

Punctul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Organigramei şi a Statului  de 

funcţii pentru aparatul  de specialitate  al primarului, pentru SPCLEP şi pentru  celelalte 

unităţi subordonate U.A.T. Marghita, este prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia de specialitate. 

Nu sunt  purtate discuţii, proiectul fiind supus spre aprobare sub forma prezentată. 

Cu 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr.38 din 25 aprilie 2013 privind aprobarea  Organigramei şi a Statului  de 

funcţii pentru aparatul  de specialitate  al primarului, pentru SPCLEP şi pentru  

celelalte unităţi subordonate U.A.T. Marghita. 

  

Punctul 6. Proiectul de hotărâre pentru prelungirea contractului de păşunat pentru 

păşunea satului Ghenetea cu Asociaţia Crescătorilor de Animale Ghenetea este prezentat 

de domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Raport de avizare favorabil este prezentat din partea  Comisiei de agricultură, mediu. 

Sala de şedinţe este părăsită de doamna consilier Nagy  Gabriella. 

Doamna secretar Demeter Cornelia explică necesitatea adoptării acestui proiect de 

hotărâre, stabilirea unei redevenţe, pentru toate asociaţiile crescătorilor de animale care 

administrează păşunea primăriei , stabilirea taxelor de păşunat pe 2013, specificând că 

termenul minim de concesionare fiind de 10 ani. 

Domnul Sandor Emil propune ca să se ia o hotărâre în acest sens doar luna viitoare, 

pentru a se putea studia situaţia reală la nivelul satului Ghenetea. 

Domnul Naghi Marin delegatul sătesc al satului Ghenetea, arată că au apărut probleme 

în cadrul Asociaţiei crescătorilor de animale deoarece la nivelul satului există un 

excedent de animale, păşunea aferenta fiind insuficienta tuturor categoriilor de animale. 

Doamna Demeter Cornelia arată că se poate elabora un plan de măsuri anuale, în care 

să se stabilească concret trupurile de păşune şi categoriile de animale care păşunează 

acolo, pentru a se putea crea un echilibru pentru toţi deţinătorii de animale. 

Nu sunt purtate alte discuţii, proiectul de hotărâre fiind votată sub forma iniţiată. 

Cu 14 voturi pentru din totalul de 14 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 39 din 25 aprilie 2013 pentru atribuirea directă a unui contract de 

concesiune a terenului în suprafaţă de 86,53 ha cu destinaţie de păşune Ghenetea 

Către Asociaţia Crescătorilor de Animale Ghenetea şi stabilirea unor măsuri de 

administrare a păşunilor. 

 

Punctul 7. Prezentarea rapoartelor financiare anuale ale Asociatiei Crescătorilor de 

Animale Marghita-Cheţ si Asociatiei Crescătorilor de Animale Ghenetea care au 

încheiate contracte de păşunat pe păşunile proprietatea municipiului  Marghita.  



Materialele depuse a fost studiat în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate, 

consiliul local luând act de rapoartele prezentate. 

Domnul Pop Constantin din partea asociaţiei crescătorilor de animale din Marghita şi 

Cheţ  solicită primăriei să se facă ordine în jurul gropii de gunoi a oraşului deoarece 

păşunea de zonă este practic nefolosibil din cauza mizeriei ce este răspândită pe păşune 

de vânt. 

Domnul consilier Horvath Sandor – arată că SPAACS Marghita, întreprinde acţiuni 

periodice pentru a strânge mizeria din zonă. 

Consiliul local a luat act de materialele prezentate. 

 

Punctul 9. Proiectul de hotărâre pentru  aprobarea participării  municipiului Marghita 

ca     membru în Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Poarta Europa (Európa-

kapu Európai Területi Társulás) cu sediul  in Ungaria, oraşul  Nyiradony , Arpad Ter 1 si 

aprobarea în principiu a Convenţiei si Statului GECT Poarta Europa este prezentat      de 

iniţiator: primar Pocsaly Zoltan. 

Referat favorabil este prezentat de Comisia juridică. 

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, trecându-se la votarea ei sub 

forma iniţiată. 

Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr.40 din 25 aprilie 2013  pentru  aprobarea participării  municipiului 

Marghita ca     membru în Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Poarta 

Europa (Európa-kapu Európai Területi Társulás) cu sediul  in Ungaria, oraşul  

Nyiradony , Arpad Ter 1 si aprobarea în principiu a Convenţiei si Statului GECT 

Poarta Europa. 
 

Punctul 9. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  de organizare si 

funcţionare a serviciului public de administrare, amenajare si întreţinere a spaţiilor verzi , 

aferente domeniului public şi privat al municipiului Marghita este prezentat de iniţiator 

domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia de specialitate. 

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, trecându-se la votarea ei sub 

forma iniţiată. 

Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr.41 din 25 aprilie 2013  pentru aprobarea Regulamentului  de organizare 

si funcţionare a serviciului public de administrare, amenajare si întretinere a spaţiilor 

verzi , aferente domeniului public şi privat al municipiului Marghita. 
 

Punctul 10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului  de oportunitate şi a 

delegării prin    concesiune  a serviciului public de administrare, amenajare si întreţinere a 

spaţiilor verzi , aferente domeniului public şi privat al municipiului Marghita este 

prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia de specialitate. 

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, trecându-se la votarea ei sub 

forma iniţiată. 

Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr.42  din 25 aprilie 2013  privind aprobarea studiului  de oportunitate şi a 

delegării prin    concesiune  a serviciului public de administrare, amenajare si 

întreţinere a spaţiilor verzi , aferente domeniului public şi privat al municipiului 

Marghita. 



 

Punctul 11. Domnul director Ola Ioan prezintă  pentru aprobare  raportului SPAACS 

asupra activităţii pe anul 2012 pe bază de bilanţ contabil. 

Raportul de avizare este prezentat de comisia de buget finanţe. Sunt însă unele 

precizări şi anume bugetul să se încadreze în cifrele stabilite. De fiecare dată când este 

necesar serviciul să solicite consiliului rectificarea bugetului. 

Domnul primar Pocsaly Zoltan arată că ar trebui să se studieze posibilitatea împărţirii 

serviciilor SPAACS în două apă-canal şi salubrizare, iar mai apoi acestea să se scoată la 

licitaţie. 

Domnul consilier Arkosi Anton este de părere că ar trebui să se aştepte informarea 

comisiei constituite pentru a analiza activitatea serviciului susmenţionat, iar după aceea 

dacă este cazul se poate aduce o hotărâre în acest sens. 

Domnul consilier Cheregi Gheorghe este de acord cu antevorbitorul său, împărţirea 

serviciilor şi externalizarea lor pot fi soluţiile extreme şi doar de viitor. 

Doamna Kalmar Ilona – contabil – membră a comisiei ce analizează activitatea 

serviciului, arată că comisia studiază actele puse la dispoziţia lor. În anumite puncte au 

fost deja găsite probleme şi anume statul de funcţii aprobat nu corespunde cu cel existent 

în prezent fiind o diferenţă de patru posturi. 

Deoarece consiliul local trebuie să aducă o hotărâre de aprobarea a bilanţului contabil 

al SPAACS pe anul 2012, doamna contabil Bereteu Viorica şi Kalmar Ilona, prezintă 

consiliului, situaţia care a dus la depăşirea de către SPAACS a bugetului de cheltuieli 

aprobat în cadrul consiliului. Dacă consiliul nu aprobă acest bilanţ contabil şi acesta nu 

va fi depus la Finanţele Publice, serviciul urmează a fi amendat. Dacă în schimb consiliul 

aprobă acest bilanţ contabil, cu depăşirile menţionate în bilanţ, atunci consiliul local este 

direct răspunzător pentru depăşirea bugetului de cheltuieli ai SPAACS, diferențele de 

sume constatate în urma unei eventuale verificări efectuate de către organele abilitate 

putând fi imputate consilierilor care au votat bilanțul prezentat. 

Doamna Demeter Cornelia arata că dacă vizează legalitatea o face numai din punct de 

vedere a oportunităţii actului şi a respectării prevederilor legale - Legea 51/2006 şi 

215/2001- potrivit cărora bilanţul contabil se supune la vot consiliului local fără a fi 

responsabilă de conţinutul bilanţului, şi de sumele din acest bilanţ. 

Se întoarce în sală doamna consilier Nagy Gabriella 

Cu aceste completări se trece la votarea proiectului de hotărâre sub forma iniţiată. 

Cu 13 voturi pentru şi o abţinere (doamna Carp Mariana) - nu votează domnul 

consilier Horvath Sandor, este adoptată Hotărârea nr.43 din 25 aprilie 2013 pentru 

aprobarea  raportului SPAACS Marghita asupra activităţii pe anul 2012 pe bază de 

bilanţ contabil. 

 

Punctul 12. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a 

SPAACS Marghita pe anul 2013 este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly 

Zoltan. 

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

Nu sunt purtate discuţii şi  se trece la votarea proiectului de hotărâre sub forma 

iniţiată. 

Cu 13 voturi pentru şi o abţinere (doamna Carp Mariana) - nu votează domnul 

consilier Horvath Sandor, este adoptată Hotărârea nr.44 din 25 aprilie 2013 pentru 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SPAACS Marghita pe anul 2013. 

 



Punctul 13. Proiectul de hotărâre stabilirea orarului de funcţionare a ştrandului 

municipal Marghita si modificarea taxelor de intrare prevăzute in anexa nr. 2 la HCL nr. 

58 din 26.04.2012, este prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan.  

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia de buget finanţe si 

administrarea domeniului public si privat. 

Domnul consilier Arkosi Anton propune la taxarea rulotelor şi a corturilor să nu fie 

făcută la mp/zi ci la cort,respectiv rulotă pe zi., propunând totodată preţul de 20 lei/cort/zi 

şi 40 lei/rulotă/zi. 

Doamna Carp Mariana se arată nemulţumită de tarifele mari propuse de iniţiator, dacă 

nu stimulăm prin preţ oamenii aceştia vor merge la celălalt ştrand. 

Domnul consilier Horvath Sandor arată că din păcate anul trecut acest ştrand 

municipal a adus numai pierderi, pierderi care ajungeau la peste 30.000 lei/lună. Venituri 

vor aduce chiriile din alimentaţia publică sau alte servicii conexe ştrandului. 

Sunt aduse propuneri pentru taxe şi pentru orarul de funcţionare. 

Orar de funcţionare 9.00 - 22.00. 

Bilet adulţi – 8 lei       Bilet adulţi după ora 18.00 – 4 lei 

Bilet copii -   4 lei  Bilet copii după ora 18.00 – 3 lei 

Abonament adulţi 100 lei/ lună, 400 lei/ sezon 

Abonament copii   50 lei/ lună, 250 lei/ sezon 

Copii sub doi ani nu achită bilet de intrare. 

Corturi 15 lei/zi + taxa biletelor aferente numărului de zile 

Rulote 20 lei/ zi + taxa biletelor aferente numărului de zile 

Propunerile susmenţionate sunt aprobate cu 15 voturi pentru. 

Cu aceste completări se trece la votarea proiectului de hotărâre. 

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

nr.45 din 25 aprilie 2013 privind stabilirea orarului de funcţionare a ştrandului 

municipal Marghita si modificarea taxelor de intrare prevăzute in anexa nr. 2 la HCL 

nr. 58 din 26.04.2012. 

 

Punctul 14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de 

venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013 este prezentat de iniţiator, 

domnul  primar Pocsaly Zoltan. 

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de Comisia de buget finanţe . Domnul 

consilier Arkosi Anton solicită ca acele instituţii care au solicitat rectificarea bugetului să 

prezinte în scris o justificare de ce nu au prevăzut aceste sume la întocmirea bugetului 

iniţial. 

Nefiind discuţii se trece la votarea proiectului de hotărâre. 

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

nr.46 din 25 aprilie 2013 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si 

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013. 

 

Punctul 15. Proiectul de hotărâre privind  aprobarea în principiu a vânzării terenului, 

proprietate privată a municipiului Marghita, teren ocupat de construcţie situata pe C. 

Republicii nr. 49  în suprafaţă de 27 mp. identificat prin nr. cad. 779 , către proprietarul 

construcţiei Vereş Ladislau este prezentat de iniţiatorul ei domnul primar Pocsaly Zoltan.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finante si 

administrarea domeniului public si privat, cu solicitarea domnului Arkoşi Anton a 

elaborării unui regulament de taxe ce pot fi aplicate la vânzarea terenurilor. 



Domnul consilier Cheregi Gheorghe propune consiliului să se ţină cont de preţurile de 

piaţă a terenurilor din anumite zone din oraş. Eventual s-ar putea solicita din partea unui 

evaluator a unui studiu în acest sens, cu tarifele minime şi maxime ce pot fi aplicate 

funcţie de fiecare zonă în parte. 

În sală se reîntoarce domnul consilier Timar Iulius. 

Doamna Demeter Cornelia arată că se poate comanda la un evaluator de specialitate 

un studiu de valoare al terenurilor funcţie de categorie şi zone, studiu ce ulterior poate fi 

întrebuinţat de consiliul la negocierile ce se vor purta privind preţurile de vânzare a 

terenurilor.  

Nefiind alte discuţii se trece la votarea proiectului de hotărâre sub forma iniţiată. 

Cu votul a 16 consilieri din totalul de 16 prezenţi este adoptată Hotărârea nr. 47 din 

25 aprilie 2013 privind aprobarea în principiu a vânzării terenului, proprietate privată 

a municipiului Marghita, teren ocupat de construcţie situata pe C. Republicii nr. 49  în 

suprafaţă de 27 mp. identificat prin nr. cad. 779 , către proprietarul construcţiei Vereş 

Ladislau. 

 

Punctul 16. Raport de activitate al Bibliotecii Municipale Ion Munteanu Marghita este 

prezentat de responsabil bibliotecar  doamna  Cseke Edith. 

Consiliul local a luat act de materialul prezentat. 

 

Punctul 17. Raportul privind situaţia veniturilor  realizate pe anul 2012 de către Casa 

de Cultură Marghita este prezentat de doamna director Demeter Veronica.  

Consiliul local a luat act de materialul prezentat. 

 

Punctul 18. Rapoartele de activitate al domnilor consilieri pe anul 2012 au fost 

prezentate, urmând a fi postate pe site-ul instituţiei. 

 

Punctul 19. Proiectul de hotărâre  privind stabilirea cuantumului burselor şcolare pe 

anul 2013  pentru  unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar de stat  din unitatea 

administrativ - teritorială Marghita, este prezentat de domnul primar. 

Comisia de specialitate a propus în ca fiecare instituţie de învăţământ , respectiv 

Colegiul Naţional „Octavian Goga”, Liceul Teoretic „Horvath Janos” şi Liceul Teoretic 

„Horvath Janos” să primească câte 20000 lei/ an, 10000 lei/ semestru pentru acordarea de 

burse. Banii vor fi alocaţi în felul următor: 

     Burse performanţă Burse merit Burse studiu 

Colegiul Naţional „Octavian Goga”  0   50  0 

Liceul Teoretic „Horvath Janos”  1   49  0  

Liceul Tehnologic „Horea”   0   50  0 

       În fiecare instituţie de învăţământ vor fi acordate deci câte 50 burse, a câte 200 lei pe 

semestru, numai elevilor din ciclul liceal. 

       Propunerile sunt aprobate cu 16 voturi pentru. 

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

Hotărârea nr.48 din 25 aprilie 2013 privind stabilirea cuantumului burselor scolare pe 

anul 2013  pentru  unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar de stat  din 

unitatea administrativ - teritorială Marghita. 

  

Punctul 20. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea caietului de sarcini  pentru 

concesionarea prin licitaţie publică  deschisă  a unui lot de teren destinat activităţilor 



comerciale situate în Marghita str. Pandurilor , lângă blocul ANL nr. 25 , bl. 5 este 

prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Nu sunt purtate discuţii, trecându-se la votarea proiectului sub forma iniţiată. 

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

Hotărârea nr.49 din 25 aprilie 2013 privind aprobarea caietului de sarcini  pentru 

concesionarea prin licitaţie publică  deschisă  a unui lot de teren destinat activităţilor 

comerciale situate în Marghita str. Pandurilor , lângă blocul ANL nr. 25 , bl. 5. 

 

Punctul 21. Probleme curente.   

 Înainte de a se prezenta cererile discutate în cadrul comisiilor de specialitate se dă 

cuvântul persoanelor prezente în sală. 

 Reprezentanţii persoanelor domiciliate pe strada Gării îşi arată nemulţumirea 

asupra faptului că locuinţele lor sunt distruse de traficul de autocamioane care tranzitează 

strada lor pentru a ajunge la forajul OMV PETROM. Deoarece strada nu este făcută 

pentru trafic greu camioanele de mare tonaj nu ar avea ce căuta pe această stradă. Fiind o 

stradă pietruită, la o circulaţie cu viteză mai mare se ridică nori de praf care deranjează 

habitatul oamenilor din zonă. Acest calvar al locuitorilor ţine de doi ani. 

 Domnul Munteanu reprezentantul OMV PETROM arată că de câte ori este 

necesar strada o să fie repietruită, ba mai mult se face un şanţ de scurgere a apei pluviale. 

Solicitarea locuitorilor de a amenaja un alt drum s-au de a-l moderniza pe actualul nu 

poate fi realizată până când societatea nu este sigură că această sondă este rentabilă. De 

asemenea au fost atenţionaţi şoferii să păstreze limitarea de viteză pe această stradă, 

limitare care de altfel este inscripţionată pe această stradă. 

 Domnul viceprimar Lazăr Ioan s-a angajat în medierea acestui conflict apărut 

între cetăţeni şi OMV PETROM. Si dânsul a primit promisiunea că se va respecta 

limitarea de viteză şi societatea o să remedieze strada cu pietriş în cel mult două 

săptămâni. 

 Locatarii se arată nemulţumiţi de aceste propuneri făcute, solicitând amenajarea 

unui drum de acces către sondă, care să nu le distrugă casele. Mai ales că această sondă 

se află în afara perimetrului localităţii Marghita, fiind pe teritoriului comunei Abrămuţ. 

 Fără să se ajungă la un compromis cetăţenii părăsesc sala de şedinţe. 

 În continuare sunt prezentate cererile discutate în cadrul comisiilor de specialitate 

şi soluţiile date acestora. Cererile şi răspunsurile fac parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 Adresa SACS Marghita nr. 558/18.04.2013 înregistrată sub numărul 3189/2013 

prin care se aduce la cunoştinţă furtul de cablu subteran de la forajele F14 şi F15. 

Consiliul local a luat act de această informare şi a considerat că organul competent în 

rezolvarea acestei situaţii este Poliţia municipiului Marghita. 

 Cererea SC STOCARPARK SRL nr.54/2013 înregistrată sub numărul 

1/1437/2013 prin care solicită renegocierea contractului de concesiune de servicii , 

consiliul local a luat act de intenţia societăţii urmând a fi invitaţi la sediul autorităţii 

locale pentru o dată stabilită de comun acord. 

 Cererea SC VIA VITA SRL nr.262/2013 înregistrată sub numărul 2914/2013 prin 

care solicită achiziţionarea terenului cu numărul cadastral 261/2 Marghita. Se comunică 

că terenurile libere se vând numai prin licitaţie publică în baza unui studiu de oportunitate 

şi caiet de sarcini aprobat de consiliul local. 

 Cererea domnului Chiş Victor, înregistrată sub numărul 1/1438/2013 prin care 

solicită aviz de principiu pentru mansardarea garajului proprietate personală este 

respinsă. 



 Cererea domnului Tolcser Ioan, înregistrată sub numărul 1/1456/2013 prin care 

solicită aprobarea concesiunii unui spaţiu pentru construirea unui chioşc cu destinaţia 

desfacerii produse lactate, nu a fost aprobată. 

 Cererea Parohiei ortodoxe române Marghita 1 nr. 19/2013, înregistrată sub 

numărul 2568/2013 prin care solicită subvenţia pentru cultul ortodox. Consiliul local a 

stabilit la aprobarea bugetului pe 2013 că sumele acordate cultelor religioase vor fi 

repartizate pe lucrări bine determinate de consiliul local şi în limita posibilităţilor vor fi 

finanţate şi solicitările parohiei. 

 Domnul locotenent Perţea Octavian șeful serviciului Circulaţie Rutieră din cadrul 

Poliţiei municipiului Marghita, prezintă o propunere privind îmbunătăţirea circulaţiei în 

centrul municipiului, în vederea fluidizării traficului. Acest plan face parte integrantă din 

prezentul proces verbal. 

 Doamna contabil şef Bereteu Viorica prezintă consiliului referatul în care 

informează consiliul local asupra sumelor care vor fi trase de la CEC BANK SA şi 

investiţiile care urmează a fi plătite din această sumă. Referatul face parte integrantă din 

prezentul proces verbal. 

 Domnul primar Pocsaly Zoltan informează consiliului asupra intenţiei de a vinde 

microbuzului mare, de 18 locuri, motivând că acest autovehicul are costuri ridicate de 

întreţinere, nu are licenţă de transport internaţional, şi nici nu este folosit la capacitatea ei 

maximă. 

 Domnul consilier Botos Alexandru mulţumeşte tuturor celor prezenţi pentru 

participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 

                            Botoş Alexandru                                          jr. Demeter Cornelia 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul dosar conţine un număr 

de_________________________________________file 

numerotate, şnuruite şi sigilate. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                        SECRETAR 

 

                          Botoş Alexandru                                               jr. Demeter Cornelia 

 

 

 


