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PROCES VERBAL 

 

 

            Încheiat azi, 29 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 383 din 23.08.2013.     

 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,  Nagy 

Gabriella, Papai Iosif, Pop Viorel şi Sandor Emil. Absentează motivat domnul consilieri  

Timar Iulius. 

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 

înlocuitorul secretarului municipiului - doamna Ciupe Elena, doamna Bereteu Viorica, 

din partea biroului buget-contabilitate al Primăriei municipiului Marghita, jurista 

consiliului doamna Szabo Timea. 

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

Marin. 

 Auditoriu: Arba Dan, Veres Ladislau şi Demian Zsolt.  

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

în Primăria Municipiului Marghita, în data de 23 august 2013 a Dispoziţiei Primarului nr 

383 din 23.08.2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest 

sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  23 

august 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 ordinară.  

 Sunt supuse spre aprobare procesele verbale încheiate cu ocazia şedinţei ordinare de 

consiliu din luna iulie şi a şedinţei extraordinare din luna august. Nu sunt aduse modificări, 

procesele fiind aprobate cu 16 voturi pentru sub forma întocmită. 

 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 însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea preţului 

de vânzare a imobilului, teren intravilan, în suprafaţă totală de 27 mp. identificat 



prin nr. cad.779, înscris în Cf nr.100332, proprietatea privată a municipiului  

Marghita, ocupat de construcţie, situat în Marghita str. C republicii, nr.49. 

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

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

privat, comisia juridică 

  

3. Probleme curente. 

 

 

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

91 din 29 august 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului local al municipiului Marghita din 29 august 2013 şi a proceselor verbale 

din şedinţa anterioară.  

 

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 Bereteu Viorica explică necesitatea adoptării acestei hotărâri, arătând 

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

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

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

Hotărârea nr. 92 din 29 august 2013 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013. 

 

 Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi 

aprobarea preţului de vânzare a imobilului, teren intravilan, în suprafaţă totală de 27 mp. 

identificat prin nr. cad.779, înscris în Cf nr.100332, proprietatea privată a municipiului  

Marghita, ocupat de construcţie, situat în Marghita str. C Republicii, nr.49 este prezentat 

de iniţiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

 Raportul de avizare  favorabil este prezentat Comisia de urbanism si amenajarea 

teritorială şi comisia juridică. 

 Preţul de vânzare este de 25 euro, preţul terenului astfel stabilit fiind achitat până 

la data de 30 septembrie 2013, conform procesului verbal al comisiei de negociere. 

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

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

Hotărârea nr. 93 din 29 august 2013 privind însuşirea raportului de evaluare şi 

aprobarea preţului de vânzare a imobilului, teren intravilan, în suprafaţă totală de 27 

mp. identificat prin nr. cad.779, înscris în Cf nr.100332, proprietatea privată a 

municipiului  Marghita, ocupat de construcţie, situat în Marghita str. C Republicii, 

nr.49. 

Probleme curente. 

Sunt prezentate cererile discutate în cadrul comisiilor de specialitate, respectiv 

soluţiile date acestor cereri şi fac parte integrantă din prezentul proces verbal. 

În continuare doamna Ciupe Elena informează consiliul local privind depunerea 

de către domnului Ola Ioan directorul SPAACS Marghita a unei cereri, prin care solicită 

trecerea dânsului din funcţia de conducere într-o funcţie de execuţie. 

Urmarea acestei cereri, a fost dat acordul primarului, cu condiţia existenţei 

respectivului post în cadrul SPAACS Marghita. 



După ce serviciul comunică existenţa postului domnul primar va emite dispoziţia 

de modificarea a contractului de munca a domnului Ola Ioan de pe functia de conducere 

pe functia de executie, dupa care se constata vacantarea postului de director. 

Doamna Ciupe Elena explică temeiul legal care stă la baza acestei treceri de pe un 

post pe altul şi a ocupării de către o altă persoană a postului vacantat. Odată cu 

vacantarea postului aparatul de specialitate demarează procedura de ocupare a postului 

prin concurs. Criteriile şi regulamentul de organizare propus de aparatul de specialitate şi 

primar vor fi supuse spre aprobare consiliului local. 

Domnul primar solicită consilierilor întrunirea într-o şedinţă de lucru pentru a 

stabili strategia de dezvoltare a oraşului. 

Doamna Ciupe arată că această strategie de dezvoltare poate fi elaborată de o 

echipă de lucru din care fac parte specialişti din cadrul primărie ,consilieri şi alţii oameni 

cooptaţi, sau poate fi  dată spre elaborare unei firme specializate în domeniu. 

Domnul Sandor Emil arată că trebuie studiate ambele variante dar şi atunci 

consilierii trebuie să prezinte viziunea lor privind dezvoltarea urbei. 

De asemenea legat de cererea locuitorilor blocurilor din Piaţa Independenţei nr.13 

şi 14 privind amenajarea de parcări, arată că această solicitare trebuie analizată, dar 

trebuie totodată identificate şi inventariate toate acele locuri de parcare care se află între 

blocuri. Numai aşa se poate realiza un plan de modernizare a acestor spaţii între blocurile 

de locuinţe.  

Modernizare cerută de altfel şi de domnul consilier Ilies Moise, care este de 

părere că trebuie să se înceapă cu o zonă şi trebuie terminată pentru a avea o referinţă 

cum vor arăta şi celelalte cartiere. 

Domnul viceprimar Lazăr Ioan solicită consiliului local vă vină cu propuneri 

pentru a denumi străzile noi din municipiul 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 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


