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 Încheiat azi, 30 mai 2013 , orele 15, în sala de conferinţe a Primăriei municipiului 

Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Marghita, convocată în baza 

Dispoziţiei Primarului nr.235 din 24 mai 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, 

Sandor Emil, Timar Iulius. Absentează domnii consilieri Ciarnău Claudiu 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,  Bereteu Viorica  

din partea biroului buget contabilitate al Primăriei municipiului Marghita. 

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

Marin.  

 Din partea Spitalului municipal „Dr.Pop Mircea” este prezenta managerul doamna 

Brdacas Aliz, Băliban Anton şi Băliban Florentina. 

 Auditoriu Deak Andrea, Jakab Eniko, Jakab Zsolt, Cristina Dutcaş, Szoke 

Francisc, Zsembinszki Stefan, Farkas Vasile, Demian Zsolt. De asemenea participă la 

prima parte a lucrărilor şedinţei , primarul ales al copiilor Krisztik Noemi şi 17 consilieri 

ai copiilor: Aslovici Oriana, Alpăreanu Oana, Fazakas Andreea, Bistran Roxana, Miclăuş 

Zorela, Fewtea Bogdan, Horgoş David, Denco Krisztina, Beke Viktoria Kincso, Keri 

Szilvia Andrea, Agocs Henrietta Viktoria, Ciarnău Elisabert Maria, Jakab Kincso, Szabo 

Mate, Papai Roland, Maghiar Cătălin, Puşcaş Cătălin.  

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

în Primăria Municipiului Marghita, în data de 24 mai 2013, a Dispoziţiei Primarului nr. 

235 din 14 mai 2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest 

sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  24 

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

precum şi ordinea de zi.  

Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Botos Alexandru.  

Cu ocazia Zilei copilului 2013, a fost ales pentru o zi primarul copiilor, Krisztik 

Noemi. Urmează a fi ales şi viceprimarul copiilor, din rândul copiilor consilieri. Sunt 

făcute propuneri. Sunt propuşi copiii Maghiar Cătălin şi Miclăuş Zorela. Se procedează la 

vot secret. După numărarea buletinelor de vor rezultatul este: Maghiar Cătălin – 14 voturi 

pentru şi Miclăuş Zorela – 3 voturi. Deci viceprimarul copiilor este ales Maghiar Cătălin. 

Primarul Krisztik Noemi şi viceprimarul Maghiar Cătălin prezintă discursuri, care 

fac parte integrantă din prezentul proces verbal. De asemenea şi copii prezintă doleanţele 

lor, cea doresc să se facă în oraşul Marghita. Copii ar dori mai multe locuri de recreere şi 

distracţie, un oraş mai curat, cu străzi asfaltate, condiţii civilizate. Domnul primar 

Pocsaly Zoltan a luat act de doleanţele copiilor spunându-le că o să facă tot posibilul 



pentru a le îndeplini în viitorii ani. De asemenea îi îndeamnă pe copii că şi în celelalte 

perioade ale anului porţile primăriei sunt deschise pentru ei şi pot veni cu problemele lor 

la instituţia pe care o conduce. 

Copii mulţumesc pentru posibilitatea ce le-a fost oferită pentru a participa la 

lucrările şedinţei şi se retrag din sală. 

Se supune spre aprobarea ordinea de zi a şedinţei anterioare. Procesul verbal este 

aprobat cu 15 voturi pentru. 

Înainte de a se trece la prezentarea ordinii de zi domnul consilier Timar Iulius în 

numele grupului PSD arată că ar fi oportună retragerea de pe ordinea de zi a punctului 6 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea statului de funcţii si a organigramei  Spitalului 

Municipal Dr. Pop Mircea Marghita, deoarece materialele care au stat la baza acestui 

proiect de hotărârea au fost primite tardiv şi nu această restructurare de personal propusă 

nu a fost discutată în prealabil în consiliul de administraţie al spitalului.  

Aceeaşi părere este împărtăşită şi de domnul consilier Sandor Emil din partea 

grupului PNL. 

Doamna manager Bradacs Aliz arată că această reducere de personal este cerută 

pe baza unor norme stabilite din anul 2011. Nu s-a aplicat până în prezent reducerea de 

personal deoarece banii alocaţi spitalului au fost suficienţi pentru salarizarea întregului 

aparat. Acum în schimb în luna mai încă spitalul nu are un buget aprobat pe anul 2013. 

Este de acord cu discutarea acestor reduceri în cadrul consiliului de administraţie al 

spitalului, dar într-o viitoare şedinţă tot o să fie nevoie de o aprobare a noului stat de 

funcţii. Dânsa arată că există un număr de paturi în structura organizatorică şi un alt 

număr de paturi care sunt finanţate de la buget. 

Domnul consilier Arkosi Anton arată că în cadrul Comisiei de buget finanţe a fost 

studiat materialul anexat. Reducerea de personal trebuie făcută acum sau mai târziu, dar 

să se aibă în vedere categoriile de persoane care vor fi disponibilizate şi să fie justificat 

fiecare compartiment cu personalul care rămâne. 

Doamna sectar Demeter Cornelia arată că în anul 2012 spitalul a prezentat o 

solicitare de aprobare a statului de funcţii în cadrul punctului diverse, dar fiind sfârşitul 

mandatului vechiului consiliu  nu s-a adus o hotărâre în acest sens. În ceea ce priveşte 

materialul pentru această şedinţă, dânsa arată că a cerut spitalului completări până în 

ultimul moment pentru a se putea lua o hotărâre în acest sens – situaţii pe secţii, pe 

compartimente, birouri. În referatul de specialitate a fost inclus numărul maxim de 

posturi aprobate conform nomenclatorului. Numărul de posturi este raportat la numărul 

de paturi şi numărul maxim de posturi este stabilit de normativul în vigoare, indiferent 

dacă spitalul are sau nu finanţare pentru mai multe posturi. Consiliul local trebuie să 

adopte o hotărâre în acest sens. În Ordinul 1224 din 16 septembrie 2010 privind 

aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca se arată că 

managerul spitalului stabileşte numărul de posturi pe care-l propune spre aprobare. 

Doamna consilier Nagy Gabriella arată că dacă legislaţia în vigoare prevede 

aprobarea statutului şi a organigramei de către consiliu, atunci trebuie să se ia o hotărâre 

în acest sens. 

Doamna consilier Carp Mariana este de părere că în materialul anexat trebuie 

prezentat explicit numărul de posturi reduse de la fiecare compartiment şi justificarea 

reducerii. 

Domnul consilier Almaşi Stefan arată că, acum sau mai târziu tot trebuie să se ia o 

hotărâre dureroasă pentru 17 oameni, dar nu trebuie să amâne mult această problemă. 

Domnul consilier Botos Alexandru propune o pauză de două minute. 

După câteva minute domnii consilier s-au întors în sală, domnul primar nu a retras 



punctul de pe ordinea de zi, prin urmare preşedintele de şedinţă, domnul consilier Botoş 

Alexandru supune la vot următoarea  

 

O R D I N E   DE  Z I : 

   

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

municipiului Marghita.  

            Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

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

privat 

 

       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de 

execuţie bugetară aferent anului 2012 al municipiului Marghita.  

           Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

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

privat 

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces şi a 

Listei solicitanţilor care nu au acces la acordarea locuinţelor construite prin fonduri ANL 

           Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

           Raport de avizare: Comisia socială, învăţământ, culte şi protecţie socială, comisia 

juridică 

 

       4. Proiect de hotărâre privind analiza  cererii nr. 1/1471 din 23.04.2013 depusă de 

dl. Bideran Aurel pentru acordare facilităţi fiscale . 

            Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: comisia buget finanţe, comisia juridică 

 

        5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea folosirii staţiei de epurare a municipiului 

Marghita în vederea epurării apelor uzate generate in oraşul Valea lui Mihai . 

           Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

           Raport de avizare: comisia buget finanţe  şi administrarea domeniului public si 

privat şi Comisia juridică 

 

     6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea statului de funcţii si a organigramei  

Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita.  

            Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: Comisia juridică şi Comisia socială, învăţământ, culte si 

protecţie socială 

 

   7. Proiect  de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  de organizare si 

funcţionare al Serviciului Public de Politie Locală al municipiului Marghita.  

           Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

           Raport de avizare: Comisia juridică 

 

8. Probleme diverse 

 

 

  



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

nr.50 din 30 mai 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 

local al municipiului Marghita din 30 mai 2013 şi a procesului verbal al şedinţei 

anterioare. 

  

 

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

cheltuieli a municipiului Marghita 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 15 voturi pentru, din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 

51  din 30 mai 2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a 

municipiului Marghita. 

    

   Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a 

contului de execuţie bugetară aferent anului 2012 al municipiului Marghita 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 15 

voturi pentru, din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată  Hotărârea nr. 52  din 30 

mai 2013 privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară 

aferent anului 2012 al municipiului Marghita . 
 

Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanţilor care au 

acces şi a Listei solicitanţilor care nu au acces la acordarea locuinţelor construite prin 

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

53 din 30 mai 2013 privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces şi a Listei 

solicitanţilor care nu au acces la acordarea locuinţelor construite prin fonduri ANL. 
 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind analiza  cererii nr. 1/1471 din 

23.04.2013 depusă de dl. Bideran Aurel pentru acordare facilităţi fiscale este prezentat de 

domnul  primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui raport, misia de specialitate 

propunând neacordarea facilităţii fiscale pentru solicitantul Bideran Aurel. 

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

54 din 30 mai 2013 privind analiza  cererii nr. 1/1471 din 23.04.2013 depusă de dl. 

Bideran Aurel pentru acordare facilităţi fiscale. 
 

Punctul cinci. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea folosirii staţiei de epurare a 

municipiului Marghita în vederea epurării apelor uzate generate in oraşul Valea lui Mihai 

este prezentat de domnul  primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  



Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui raport, misia de specialitate avizând 

favorabil proiectul de hotărâre. 

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

55 din 30 mai 2013 pentru aprobarea folosirii staţiei de epurare a municipiului 

Marghita în vederea epurării apelor uzate generate in oraşul Valea lui Mihai. 
 

Punctul şase. Domnul primar Pocsaly Zoltan retrage de pe ordinea de zi Proiectul 

de hotărâre pentru aprobarea statului de funcţii si a organigramei  Spitalului Municipal 

Dr. Pop Mircea Marghita. 

 

Punctul 7. Proiectul  de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  de organizare 

si funcţionare al Serviciului Public de Politie Locală al municipiului Marghita este 

prezentat de domnul  primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Nu sunt purtate discuţii pe marginea acestui proiect, consiliul local votând 

proiectul sub forma iniţiată. 

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

56 din 30 mai 2013 pentru aprobarea Regulamentului  de organizare si funcţionare al 

Serviciului Public de Politie Locală al municipiului Marghita. 
  

Punctul 8.  Probleme curente. 

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

cuvântul domnului Farkas Vasile care este prezent în sală şi doreşte să se adreseze 

Consiliului local. 

 Domnul Farkas Vasile prezintă trei nemulţumiri ale dânsului şi anume: 

- Mirosul insuportabil pe care îl emană complexul porcin aflat la periferia oraşului. 

Dânsul arată că imediat ce vremea s-a încălzit a apărut mirosul care face 

imposibilă păstrarea deschisă a geamurilor pe timpul serii. 

- Fiind vecin cu magazinul Unicarm este deranjat de circulaţia autovehiculelor de 

mare tonaj, care fac aprovizionarea magazinului, acestea circulă din ambele 

sensuri ( Republicii, şi Bălcescu). Consideră ca ar fi necesar să se permită intrarea 

lor doar dinspre str.N. Bălcescu şi să se facă aprovizionarea numai cu 

autovehicule de tonaj mai mic. 

- O a treia problemă este cea a taximetriştilor care parchează neregulamentar pe 

trotuarul din faţa aceluiaşi magazin. 

Domnul primar arată că s-au făcut demersuri de mai multe ori la Garda de mediu, 

las forurile din Oradea şi Cluj Napoca, dar de fiecare dată rezultatele controalelor 

efectuate de aceştia au dat câştig de cauză complexului porcin. Primăria face tot ce îi stă 

în putinţă pentru a diminua această stare de disconfort al cetăţenilor urbei. În ceea ce 

priveşte circulaţia camioanelor , aceasta poate fi reglementată după ce se reglementează 

din nou circulaţia autovehiculelor în zonă. De asemenea şi problema parcărilor 

neregulamentar şi a taximetriştilor „piraţi” o să se rezolve cât mai urgent după înfiinţarea 

Poliţiei locale la nivelul municipiului. 

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. 

Cererea domnului Tolcser Ioan nr.1/1780/2013 prin care solicită concesionarea 

unui spaţiu pentru chioşc desfacere produse alimentare. Numitului i se comunică că o 



concesionare a terenului din zona ştrandului se face după refacerea drumului, a 

trotuarului şi a parcărilor din zona respectivă. 

Cererea SC INFO LEGI EVALUĂRI CONSULT SRL nr.1/1740/2013 prin care 

se solicită concesionarea unui teren în vecinătatea magazinului pe care-l deţine, în 

vederea amplasării unei vitrine de prezentare. Se arată în răspuns că o eventuală 

concesionare se face prin licitaţie publică şi numai după aprobarea planului urbanistic 

zonal din acel sector. 

Cererea SC AXIS CORPORATE SECURITY nr.3912/2013 prin care solicită 

încheierea unui acord pentru prestări servicii. Deoarece se are în vedere înfiinţarea 

poliţiei locale, propunerea făcută de societate nu se aprobă. 

Cererea SC STOCARPERK SRL prin care se solicită exprimarea unui punct de 

vedere privind acordarea a două locuri de parcare gratuite în faţa Casei de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor Marghita. Consiliul local arată că societatea are dreptul de a 

decide dacă acordă gratuitate asociaţiei sau nu. 

Cererea cadrelor Didactice de la Liceul Teoretic „Horvath Janos” Marghita., 

nr.1/1479/2013 prin care solicită decontarea contravalorii navetei pe anul 2013. Nu se 

aprobă deoarece în bugetul pe anul 2013 nu au fost prevăzute sume pentru aceste 

cheltuieli. 

Cererea numiţilor Suciu Florentin şi Atieh Zihad nr.1/1811/2013 prin care se 

solicită susţinere financiară pentru sportivii judocani. Premierea sportivilor de 

performanţă va fi aprobată după elaborarea unui regulament în acest sens. 

Cererea Asociaţiei de proprietari ”Petrol Z” prin care se solicită cumpărarea 

terenurilor pe care sunt construite blocurile de locuinţe Z1, Z2, Z3. Consiliul local a 

avizat în principiu solicitarea urmând a se face demersurile legale în acest sens. 

 

 Doamna consilier Nagy Gabriela se arată nemulţumită de modul în care a fost 

elaborat şi aprobat ulterior de consiliu, Regulamentul privind regimul finanţărilor 

nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activităţi 

nonprofit de interes local, considerându-l mult prea stufos şi greu de înţeles şi aplicat de 

solicitanţi. Arată că oi să propună într-o şedinţă viitoare  o modificare în acest sens. 

  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 

                            Botos Alexandru                                          jr. Demeter Cornelia 

        

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul dosar conţine un număr 

de_________________________________________file 

numerotate, şnuruite şi sigilate. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                        SECRETAR 



 

                         Botos Alexandru                                               jr. Demeter Cornelia 

 

 

 


