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PROCES VERBAL 

 

 

 

 Încheiat azi, 28 martie 2013 , orele 14, în sala de conferinţe a Primăriei 

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

convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.132 din 22 martie 2013. 

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

Botos Alexandru, Carp Mariana, Cheregi Gheorghe, Ciarnău Claudiu, Durnea Cosmin, 

Horvath Sandor, Ilieş Moise, Kotlar Norbert, Lazăr Ioan, Măries Mihaela, Papai Iosif, 

Sandor Emil, Timar Iulius. Absentează doamna consilier Nagy Gabriella şi Pop Viorel 

 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,  Boşca Anca  din 

partea biroului taxe şi impozite al Primăriei municipiului Marghita. 

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

Marin de asemenea invitat este doamna Demeter Veronica directorul Casei de Cultură 

Marghita. 

 Auditoriu Demian Zsolt, Moka Attila şi reprezentanţi ai străzii Cloşca : doamna 

Banos Elisabeta şi Dorko Istvan. 

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

în Primăria Municipiului Marghita, în data de 22 martie 2013, a Dispoziţiei Primarului nr. 

132 din 22 martie 2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în 

acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  22 

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

precum şi ordinea de zi.  

Conform Regulamentului Consiliului local preşedintele de şedinţă este ales 

domnul consilier Botos Alexandru. Este adoptată astfel Hotărârea nr.26 din 28 martie 

2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.  

Se supune spre aprobarea ordinea de zi a şedinţei anterioare.  

Domnul consilier Ciarnău Claudiu solicită modificarea procesului verbal al 

şedinţei anterioare de consiliu şi anume cu precizarea corectă a intervenţiei domnului 

Naghi Ionică din Ghenetea. Intervenţia dânsului a fost modificată în următoarea formă: 

„Domnul Naghi Ionică administrator al SC Ionică Prestcom SRL, prezent în sală 

îşi exprimă nemulţumirea faţă de poziţia grupului parlamentar PNL, care a oprit pentru a 

doua oară adoptarea acestei hotărâri, întrebând ce ar trebui să facă pentru a-i putea 

convinge pe domnii consilieri, pe cine ar trebui să mituiască, sau în ce partid ar trebui să 

intre.” 

Cu acesată modificare procesul verbal este aprobat cu 15 voturi pentru. 

 La solicitarea domnului primar se retrag de pe ordinea de zi punctele 1 şi 5 . 

Cu aceste modificări preşedintele de şedinţă, domnul consilier Botoş Alexandru 

supune la vot astfel următoarea  

 



O R D I N E   DE  Z I : 

   

 1.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării directe a suprafetei de 12 mp. 

din terenul proprietate publică a orasului identificat prin nr. topo. 18/5 inscris in CF nr. 

100743 Marghita situat pe str. Eroilor nr. 3 către SC Aloe Farm SRL Marghita în vederea 

extinderii constructiei existente   

                   Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                   Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniuluipublic si privat 

                                                 Comisia juridică 

 

2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei comisii speciale de analiză si verificare a 

activităţii economico-financiare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare si 

Salubritate , a statutului    si a atributiilor acestui serviciu.  

                   Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                   Raport de avizare: Comisia juridică 

 

 

3.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea Graficului –calendar de lucru al comisiei sociale 

de analiză a solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea întocmirii Listei de prioritate  

pentru repartizarea locuinţelor ANL 

                     Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                     Raport de avizare: Comisia juridică 

                                                   Comisia socială  

 

4. Raport  privind modul de solutionare a petiţiilor depuse la  Primăria Municipiului 

Marghita pe semestrul al II-lea al anului 2012. 

                  Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

 

5. Raport privind accesul cetăţenilor la înformaţiile  de interes public pe anul 2012 în 

tememiul legii 544/2001 

                    Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 

 

6. Raport privind starea economică ,socială şi de mediu a municipiului Marghita  pe anul 

2012  

               Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 

 

7. Raport privind   situaţia gestionării patrimoniului public şi privat al municipiului 

Marghita  şi al inventarierii  acestuia pe anul 2012.  

                  Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 

 

8. Raport  privind activitatea Casei de Cultură a municipiului Marghita 

                 Prezintă: director. prof. Demeter Veronica 

 

9. Discutarea oportunităţii  construirii unei Case de Cultură  la Ghenetea în vederea 

demarării activităţii de elaborare a  documentaţiei  tehnice necesare realizării acestei 

investiţii.   

               Prezintă:  grupul de consilieri P.N.L.  

 

10. Probleme diverse  



 

  

 Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 

27 din 28 martie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 

local al municipiului Marghita din 28 februarie 2013 şi a procesului verbal al şedinţei 

anterioare. 

 Soseşte în sală domnul consilier Pop Viorel. 

 

1. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea concesionării directe a suprafetei de 12 

mp. din terenul proprietate publică a orasului identificat prin nr. topo. 18/5 inscris in CF 

nr. 100743 Marghita situat pe str. Eroilor nr. 3 către SC Aloe Farm SRL Marghita în 

vederea extinderii constructiei existente   este prezentat de domnul primar, Pocsaly 

Zoltan Ladislau. 

 Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia de specialitate. 

 Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 

supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. 

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

28  din 28 martie 2013 privin aprobarea concesionării directe a suprafetei de 12 mp. 

din terenul proprietate publică a orasului identificat prin nr. topo. 18/5 inscris in CF 

nr. 100743 Marghita situat pe str. Eroilor nr. 3 către SC Aloe Farm SRL Marghita în 

vederea extinderii constructiei existente. 

    

   2. Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unei comisii speciale de analiză si 

verificare a activităţii economico-financiare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă 

Canalizare si Salubritate , a statutului    si a atributiilor acestui serviciu este prezentat de 

domnul primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.  

       Raportul de avizare favorabil este prezentat de comisia de specialitate. 

 Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, stabilindu-se perioda de 

activitate a comisiei : trei luni, cu începere din data de 1 aprilie 2013.  

 Preşedintele de şedinţă supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. Cu 16 

voturi pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată  Hotărârea nr. 29  din 28 

martie 2013 privid înfiinţarea unei comisii speciale de analiză si verificare a activităţii 

economico-financiare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare si 

Salubritate , a statutului    si a atributiilor acestui serviciu. 
  

3. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Graficului – calendar de lucru al 

comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea întocmirii Listei de 

prioritate  pentru repartizarea locuinţelor ANL este prezentat de iniţiator domnul primar 

Pocsaly Zoltan. 

 Comisia de specialitate a vizat favorabil acest proiect de hotărâre. 

 Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 

supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată. 

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

30 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Graficului –calendar de lucru al comisiei 

sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea întocmirii Listei de 

prioritate  pentru repartizarea locuinţelor ANL 
 



4. Raportul  privind modul de solutionare a petiţiilor depuse la  Primăria 

Municipiului Marghita pe semestrul al II-lea al anului 2012 este prezentat de domnul  

primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui raport, consiliul local luând act de 

materialul prezentat. 

 

5. Raportul privind accesul cetăţenilor la înformaţiile  de interes public pe anul 

2012 în tememiul legii 544/2001 este prezentat de domnul  primar Pocsaly Zoltan 

Ladislau.  

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui raport, consiliul local luând act de 

materialul prezentat. 

 

6. Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Marghita  

pe anul 2012 este prezentat de domnul  primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Domnul consilier Cheregi Ghorghe solicită domnului primar să facă tot posibilul 

pentru ca în viitor, să nu mai suportăm mirosul emanat de complexul porcin aflat la 

marginea oraşului. 

Nu sunt purtate alte discuţii pe marginea acestui raport, consiliul local luând act 

de materialul prezentat. 

 

7. Raportul privind   situaţia gestionării patrimoniului public şi privat al 

municipiului Marghita  şi al inventarierii  acestuia pe anul 2012 este prezentat de domnul  

primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui raport, consiliul local luând act de 

materialul prezentat. 

 Soseşte în sală doama consilier Nagy Gabriella. 

 

8. Raportul  privind activitatea Casei de Cultură a municipiului Marghita este 

prezentat de doamna Demeter Veronica, directorul Casei de Cultură Marghita. 

Doamna consilier Carp Mariana întreabă dacă Casa de cultură este o instituţie cu 

personalitate juridică. Dacă da aceast materialul trebuia întocmit ca atare, cu antetul 

instituţiei şi cu semnăturile de rigoare. Materialul prezentat, arată dânsa, ar trebui să fie 

structurat pe capitole distincte, care să conţină: realizările, planurile actuale, planurile de 

viitor, lipsurile pe care le au. Activităţile prezentate sunt majoritatea de găzduire, de 

colaborare, ar trebui să fie mai multe activităţi din iniţiativă proprie. 

Doamna Demeter Veronica spune că nu ar trebui atacată, deoarece ea a enumerat 

în material toate programele organizate în casa de cultură, că nu le-a menţionat de 

exemplu cele care le-a organizat în afara clădirii instituţiei, acestea fiind la rândul lor 

numeroase. Este adevărat, arată dânsa, că s-ar putea face mult mai multe activităţi, dar 

condiţiile în care se află clădirea nu permite acest lucru, fiind practic un pericol pentru cei 

ce îşi desfăşoară activităţile în clădire. 

Doamna Carp Mariana, nu consideră intervenţia ei un atac la persoană, trebuiau 

doar prezentate toate activităţile concret făcute, pe capitole. De asemenea solicită pentru 

şedinţa viitoare şi un raport de activitate din partea Bibliotecii orăşeeşti. 

 Domnul consilier Timar Iulius arată că la nivelul Casei de cultură trebuie 

analizate patru mari probleme şi anume: 

- situaţia în care se află actualmente instituţia şi clădirea care o găzduieşte 

- ce trebuie făcut pentru a se remedia atât problema clădirii cât şi a funcţionării 

instituţiei 



- prezentarea unui program de viitor 

- elaborarea unor proiecte, care ar putea fi derulate la casa de cultură din fonduri 

extrabugetare 

În prezent multe programe nu se pot derula în Casa de cultură dar, în viitor, 

condiţiile vor fi îmbunătăţite şi vor putea fi desfăşurate noi activităţi. Să se caute anumite 

programe care pot fi derulate cu finanţare externă. 

Domnul consilier Sandor Emil este de părere că, în casa de cultură se munceşte, 

problema este remediaerea cât mai urgentă a clădirii, deoarece numai astfel vor putea fi 

lărgite activităţile desfăşurate de aceştia. 

Domnul consilier Pop Viorel arată că, în casa de cultură se face treabă bună, 

condiţiile actuale nu permit mai multe, dar trebuie renovată clădirea cât mai urgent 

posibil, deoarece Casa de cultură reprezintă de fapt una din emblemele oraşului nostru. 

 

9. Discutarea oportunităţii  construirii unei Case de Cultură  la Ghenetea în 

vederea demarării activităţii de elaborare a  documentaţiei  tehnice necesare realizării 

acestei investiţii, punct iniţiat de grupul de consilieri P.N.L. 

Domnul consilier Sandor Emil arată că există o hotărâre prin care fostul magazin 

sătesc din Ghenetea, a fost achiziţionat pentru a se construi un cămin cultural în sat. În 

exerciţiul bugetar al U.E. pe 2014-2020, vor fi probabil proiecte pentru construirea sau 

reabilitarea unor lăcaşe culturale. Pentru a se accesa aceste fonduri trebuie eleborate 

proiecte în acest domeniu. Dar nu numai în domeniul cultural, ar fi necesar asemenea 

proiecte şi pentru realizarea şi reamenajarea zonelor dintre blocurile de locuinţe din 

municipiu. 

Domnul consilier Arkosi Anton arată că, trebuie studiate toate posibilităţile 

existente, de exemplu a fost prezentată o ofertă pentru a se achiziţiona casa de nunţi din 

satul Ghenetea, pentru a fi amenajată în cămin cultural, proprietarul fiind dispus să vândă 

acest imobil într-o perioadă mai lungă de timp. 

Domnul consilier Timar Iulius – arată că, trebuie avute în vedere viitoarele axe de 

finanţare externe şi în cazul în care vor fi incluse asemenea proiecte de finanţare a 

aşezămintelor culturale, să se poată acţiona în timp util. 

  

 10. Probleme curente. 

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

cuvântul persoanelor prezente în sală. 

 Reprezentanţii cetăţenilor din strada Cloşca se arată nemulţumiţi de situaţia creată 

ca urmare a reabilitării carosabilului de pe această stradă. Sunt nemulţumiţi de diferenţa 

mare de nivel pe care o are carosabilul faţă de intrarea lor în casă, sau curte. 

 Domnul primar arată că acesată diferenţă de nivel urmează a fi rezolvată prin 

amenajarea căii de acces pentru ficare imobil în parte, iar scurgerile de apă pluvială vor fi 

rezolvate prin amenajarea unor rigole suplimentare dacă este cazul, la marginea 

trotuarului de lângă casele cetăţenilor. 

 Cetăţenii au luat la cunoştinţă cele spuse de domnul primar şi s-au retras din sală. 

 De asemenea este prezentată de comisia de specialitate şi sesizarea acestor 

cetăţeni şi răspunsul dat acestei sesizări: 

Sesizarea  nr.1/1041/2013 a Locuitorii domiciliați pe str. INT. Cloșca. Privind 

situaţia creată ca urmare a vă comunicăm că în şedinţa ordinară al Consiliului Local 

Marghita din data de 28 martie 2013 autoritatea locală a discutat această sesizare. 

Lucrările executate în cadrul proiectului ”Reabilitarea străzilor din zona de nord a 

municipiului Marghita” se realizează în conformitate cu documentația tehnică a lucrării. 



Pe parcursul execuției lucrărilor s-a creat un disconfort cetățenilor prin faptul că accesul 

auto către proprietăți a fost restricționat. Această situație se va depăși în aproximativ 2 

săptămâni, perioada estimată pentru finalizarea lucrărilor pe această stradă și așternerea 

covorului asfaltic. 

La cele două proprietăți la care a fost afectat accesul la carosabil, Primăria Marghita va 

suporta din fonduri proprii realizarea a două rampe de acces. Aceasta este și măsura 

impusă de I.S.C. Bihor în urma verificării lucrărilor. 

S-a considerat totodată că nu se justifică renunțarea la parcările laterale cuprinse în 

proiect. Menționăm că aceste parcări vor fi gratuite și nu se va permite parcarea mașinilor 

cu gabarit depășit. 

Cu privire al afirmația că Primăria Marghita nu a răspuns solicitării cetățenilor pentru a le 

comunica numărul autorizației de construcție și traseul propus este o informație falsă și 

calomnioasă. Nu a fost formulată absolut nici o solicitare de acest gen către instituția 

noastră, nici în scris și nici măcar verbal. Așteptăm cu interes ca semnatarii petiției să 

facă dovada unei astfel de solicitări. 

Cererea nr.1/1024/2013 a numitului Bibărțan Gavril prin care solicită 

concesionarea a 6 mp teren în vederea construirii unei cămări de alimente, i se 

comunicăm că în şedinţa ordinară al Consiliului Local Marghita din data de 28 martie 

2013 autoritatea locală și-a menținut poziția exprimată în cadrul ședinței din 30 ianuarie 

2013, adică, concesionarea acestui teren se va face în baza unui studiu de oportunitate și 

prin licitație publică. 

Cererea 1/567/2013 a domnului Budae Gavril prin care solicită concesionarea 

unui teren în suprafață de 537 mp din zona Viscuta, în vederea construirii unei pivnițe, i 

se comunică că în şedinţa ordinară al Consiliului Local Marghita din data de 28 martie 

2013 autoritatea locală a hotărât că, concesionarea acestui teren se va face în baza unui 

studiu de oportunitate și prin licitație publică. 

Cererea nr.1/816/2013 a numitului Duna Stefan Ioan prin care solicită atribuirea 

denumirii străzilor din zona fostei unități militare, i se comunică că în şedinţa ordinară al 

Consiliului Local Marghita din data de 28 martie 2013 autoritatea locală a luat act de 

această solicitare și vor fi demarate demersurile pentru denumirea acestor străzi. 

Cererea nr.1/802/2013 a numitului Tolcser Ioan prin care solicită concesionarea 

unui teren în vederea desfășurării activității de desfacere a produselor lactate, i se 

comunică că în şedinţa ordinară al Consiliului Local Marghita din data de 28 martie 2013 

s-a discutat această solicitare. Pentru ca autoritatea locală să se pronunțe asupra cererii 

trebuie să identifice concret terenul și suprafața solicitată, urmând ca în cazul unui aviz 

favorabil terenul să fie concesionat prin licitație publică. 

Cererea nr.1/1000 a numitului Mike Pal Attila şi Botos Alexandru  prin care 

solicită refacerea drumului de acces Cheț - Marghita, i se comunică că în şedinţa ordinară 

al Consiliului Local Marghita din data de 28 martie 2013 s-a discutat această solicitare și 

în limita posibilităților se va ține cont de aceasta la aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2013. 

Cererea nr.1/913/2013 a numitului Zdrcea Octavian Marian prin care solicită 

vinderea unui teren de 31 mp, i se comunică că în şedinţa ordinară al Consiliului Local 

Marghita din data de 28 martie 2013 autoritatea locală a luat act de intenția dânsului. 

Cererea nr. 1/1123/2013 a numitei Petrucz Beata Dvs. prin care solicită 

concesionarea unui teren în suprafață de 150 mp amplasat pe str. Pandurilor, i se  

comunică că în şedinţa ordinară al Consiliului Local Marghita din data de 28 martie 2013 

autoritatea locală a avizat în principiu această solicitare, urmând ca, concesionarea 

terenului să se facă prin licitație publică. 



Cererea nr. 1/803/2013 a numitei Barbu Edit prin care solicită oprirea tăierii 

copacilor  din municipiului Marghita, i se comunică că în şedinţa ordinară al Consiliului 

Local Marghita din data de 28 martie 2013 autoritatea locală a discutat această 

sesizare.UAT Marghita a semnat un contract de finanţare nerambursabilă pentru 

implementarea proiectului: „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea spaţiior verzi în 

municipiul Marghita” cod SMIS 7517. Proiectul este finanţat prin Programul operaţional 

regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”; Sub-

domeniul: Centre urbane. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi reabilitarea 

infrastructurii urbane prin reamenajarea şi extinderea zonelor verzi în vederea dezvoltării 

domeniului turistic şi a îmbunătăţirii aspectului oraşului. Prin realizarea lucrărilor vor fi 

reabilitate spaţii publice degradate sau insuficient amenajate prin ameliorarea compoziţiei 

şi calităţii acestora, vor fi extinse spaţii verzi prin funcţionalizarea unor spaţii publice 

amenajate necorespunzător. Prin urmare, în urma analizei cererii s-a constatat că acțiunile 

reclamate fac parte din proiectul sus menționat care nu poate fi sistat, însă în locul 

copacilor tăiați vor fi plantați copaci noi, deci nu va fi afectatădreptul cetățenilor orașului 

la un mediu sănătos. 

Cererea nr. 1/720/2013 a Composesoratului Urbarial Pădurea Verde 

reprezentant,prin Szucs Laszlo Bajnok prin care solicită retragerea impunerii de plată 

prin care s-a stabilit impozitul pe teren extravilan pe anul 2013, se comunică că în şedinţa 

ordinară al Consiliului Local Marghita din data de 28 martie 2013 autoritatea locală  nu a 

avizat favorabil această solicitare. De asemenea i se aduce la cunoștință  că şi HCL nr. 

30/2012 prin care s-a aprobat scutirea de la plata impozitului pe teren al 

composesoratului a fost revocat prin HCL nr. 13/2013 la solicitarea Instituției Prefectului 

județului Bihor. Prin urmare, în lipsa altor prevederi legale composesoratului i se aplică 

hotărârea de consiliu local prin care sunt stabilite impozitele și taxele locale, deci nu 

avem temei pentru retragerea impunerii de plată nr. 35867 din 11.02.2013. 

   Cererea nr.1/1051/2013 a numitei Furo Monika Erzsebet prin care solicitaţi 

aprobarea confecționării unui acoperiș deasupra balconului, i se comunică că în şedinţa 

ordinară al Consiliului Local Marghita din data de 28 martie 2013 s-a discutat această 

solicitare. În urma controlului efectuat la fața locului de către compartimentul de 

specialitate s-a constatat că balconul menționat are deja acoperiș, prin urmare vă rugăm 

să precizați în concret solicitările cu privire la obiectul cererii. 

 Domnul Moka Attila reprezentantul firmei SC MOKATI SRL prezent în sală îşi 

exprimă nemulţumirea faţă de hotărârea luată în şedinţa anterioară de consiliu, în care 

cererea dânsului prin care a solicitat scutirea de la plata impozitului pe clădirile pe care 

nu le întrebuinţează, a fost respinsă. Dânsul arată că este vorba de hotelul care urmează 

să-l deschidă, imobil care nu a avut reţea de apă, canalizare, electricitate, toate aceste 

investiţii fiind făcute de dânsul, fară a avea nioci un aport din partea municipalităţii. 

 Doamna Bereteu Viorica – şeful biroului buget contabilitate prezintă Referatul nr. 

2392/2013 prin care informează consiliul asupra faptului că sunt purtate negocierile cu 

CEC BANK  pentru a targe suma de – 464.4321,05 lei reprezentând lucrările executate 

pentru proiectul „Reabilitarea străzilor din zona de Nord a municipiului Marghita” şi a 

sumei de 299.721,44 lei reprezentând lucrări executate pentru proiectul „Reabilitarea, 

modernizarea şi extinderea spaţiilor verzi în municipiul Marghita.”   

 Domnul consilier Cheregi Gheorghe solicită compartimentului de specialitate din 

cadrul primăriei să studieze contractele întocmite cu firma care concesionează parcările şi 

anume în sensul respectării de către aceştia a clauzelor contractuale. 



  Domnul consilier Botos Alexandru mulţumeşte tuturor celor prezenţi pentru 

participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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Prezentul dosar conţine un număr 

de_________________________________________file 

numerotate, şnuruite şi sigilate. 
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