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

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

convocată în baza  Dispoziţiei Primarului nr 374 din 08.08.2013.     

 Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan, ,  Botos 

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

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

Viorel, Timar Iulius. Absentează motivat doamnii consilieri Arkosi Anton, Ciarnău 

Claudiu şi Sandor Emil. 

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 

înlocuitorul secretarului municipiului - doamna Ciupe Elena, doamna Kalmar Ilona 

Gyongyi, din partea biroului buget-contabilitate al Primăriei municipiului Marghita. 

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

Marin. 

 Auditoriu: Demian Zsolt, Csaba Stefan şi Naghi Ioan.  

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

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

328 din 24.07.2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest 

sens. 

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

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

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

fost postate pe e-mailul fiecărui consilier, cu 5-4 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Preşedintele de şedinţă doamna consilier Carp Mariana constată că sunt întrunite 

condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară.  

Domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu un punct şi anume: 

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere intravilan pentru 

construire Parc fotovoltaic , număr cadastral 835; 101210; 100050  Marghita”  

 Suplimentarea este aprobată cu unanimitate de voturi – 14 pentru din totalul de 14 

prezenţi în sală. 

 Cu această completare preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următoarea  

 

 

O R D I N E   DE  Z I : 

 

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

municipiului Marghita pe anul 2013 

      Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia de buget finanţe şi administrare a domeniului public si 

privat  

 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere 

intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , nr.cad. 102612 Marghita 

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritorială 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 29 din 28.02.2011 

privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini privind 

concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor parcele din perimetrul parcului 

balnear Marghita, destinate activităţilor comerciale 

            Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

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

de urbanism şi amenajare a teritoriului, Comisia juridică 

4. Proiect de hotărâre  pentru cuprinderea în domeniul privat  a  unor terenuri situate 

pe str. N. Bălcescu , aferente construcţiilor  cu destinaţia de garaje  auto 

proprietatea persoanelor fizice 

      Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia de buget-finanţe şi administrare a domeniului public    

si privat ; Comisia juridică 

 

5.    Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea preţului 

de vânzare a  imobilului  teren intravilan in suprafaţă  de 600 mp.. situat in 

localitatea Ghenetea nr. 36/b, având nr. Cad. 963 , proprietatea privată a 

municipiului Marghita , ocupat  cu construcţii administrative şi social culturale 

proprietatea SC Ionica Prestcom SRL , Ghenetea. 

      Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

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

privat  

 

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile 

- teren  fără construcţii –proprietatea privată a municipiului Marghita,identificată 

pe nr. cad. 261/2 respectiv 262/1  situată în Marghita în aproprierea DN 19 B – 

zona staţiei de epurare . 

            Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia de buget-finanţe si administrare a domeniului public 

şi privat ; Comisia juridică 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere 

intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , număr cadastral 835; 101210; 

100050  Marghita”  

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

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

privat  

 

 Cu 14 voturi pentru, din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 

83 din 13 august 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului local al municipiului Marghita din 13 august 2013.  

 



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

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013, este prezentat de iniţiator domnul primar 

Pocsaly Zoltan Ladislau.  

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

Doamna Kalmar Ilona Gyongyi explică necesitatea adoptării acestei hotărâri, 

arătând capitolele bugetare care urmează a se face modificări şi destinaţia sumelor. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 

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

Hotărârea nr. 84 din 13 august 2013 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013. 

 

Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , nr.cad. 102612 Marghita este 

prezentat de iniţiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

 Raportul de avizare  favorabil este prezentat Comisia de urbanism si amenajarea 

teritorială. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 

Cu 13 voturi pentru, şi o abţinere ( domnul Lazăr Ioan - art. 47 alin 1 din Legea 

215/2001)  din totalul de 14 consilieri prezenţi  în sală este adoptată Hotărârea nr. 85 din 

13 august 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere intravilan 

pentru construire Parc fotovoltaic , nr.cad. 102612 Marghita. 

 

Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 29 

din 28.02.2011 privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini privind 

concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor parcele din perimetrul parcului 

balnear Marghita, destinate activităţilor comerciale este prezentat de domnul primar 

Pocsaly Zoltan Ladislau  

 Raport de avizare favorabil este prezentat de : Comisia de administrare a 

domeniului public si privat, Comisia de urbanism şi amenajare a teritoriului, Comisia 

juridică. 

 Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 

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

Hotărârea nr. 86 din 13 august 2013 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 29 

din 28.02.2011 privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini 

privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor parcele din perimetrul 

parcului balnear Marghita, destinate activităţilor comerciale. 

 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre  pentru cuprinderea în domeniul privat  a  

unor terenuri situate pe str. N. Bălcescu , aferente construcţiilor  cu destinaţia de garaje  

auto proprietatea persoanelor fizice, este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly 

Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare este prezentat de Comisia de buget-finanţe şi administrare a 

domeniului public şi privat şi  Comisia juridică 

    Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 

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

Hotărârea nr. 87 din 13 august 2013 pentru cuprinderea în domeniul privat  a  unor 

terenuri situate pe str. N. Bălcescu , aferente construcţiilor  cu destinaţia de garaje  

auto proprietatea persoanelor fizice. 

   



  Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare si 

aprobarea preţului de vânzare a  imobilului  teren intravilan in suprafaţă  de 600 mp.. 

situat in localitatea Ghenetea nr. 36/b, având nr. Cad. 963 , proprietatea privată a 

municipiului Marghita , ocupat  cu construcţii administrative şi social culturale 

proprietatea SC Ionica Prestcom SRL , Ghenetea, este prezentat de iniţiator domnul 

primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

  Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget-finanţe şi 

administrarea domeniului public si privat. Comisia de negociere a stabilit preţul la 2,3 

euro mp, sumă ce urmează a fi achitată până la data de 30 noiembrie 2013. 

   Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 

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

Hotărârea nr. 88 din 13 august 2013 privind însuşirea raportului de evaluare si 

aprobarea preţului de vânzare a  imobilului  teren intravilan in suprafaţă  de 600 mp.. 

situat in localitatea Ghenetea nr. 36/b, având nr. Cad. 963 , proprietatea privată a 

municipiului Marghita , ocupat  cu construcţii administrative şi social culturale 

proprietatea SC Ionica Prestcom SR , Ghenetea. 
 

Punctul şase. Proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică 

deschisă a unor imobile - teren  fără construcţii – proprietatea privată a municipiului 

Marghita,identificată pe nr. cad. 261/2 respectiv 262/1  situată în Marghita în aproprierea 

DN 19 B – zona staţiei de epurare, este prezentat de iniţiatorul ei  domnul primar Pocsaly 

Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de : Comisia de buget-finanţe si 

administrare a domeniului public şi privat ; Comisia juridică 

  Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 

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

Hotărârea nr. 89 din 13 august 2013 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a 

unor imobile - teren  fără construcţii – proprietatea privată a municipiului 

Marghita,identificată pe nr. cad. 261/2 respectiv 262/1  situată în Marghita în 

aproprierea DN 19 B – zona staţiei de epurare. 

 

Punctul şapte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , nr.cad. 835; 101210; 100050  

Marghita este prezentat de iniţiatorul ei domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

    Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de buget-finanţe şi 

administrarea domeniului public si privat  

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind aprobat sub forma iniţiată. 

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

Hotărârea nr. 90 din 13 august 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , nr.cad. 835; 101210; 100050  

Marghita. 

 Doamna  preşedintă  Carp Mariana mulţumeşte tuturor celor prezenţi pentru 

participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 

                               Carp Mariana                                          jr. Demeter Cornelia 

        
   

 


