
CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 

______________________________JUDEŢUL BIHOR____________________________________ 
 

 

PROCES VERBAL 

 

 

            Încheiat azi, 18 octombrie 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. 461 din 14.10.2013.     

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

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

Horvath Sandor, Ilieş Moise, Kotlar Norbert, Lazăr Ioan, Măries Mihaela,  Nagy 

Gabriella, Papai Iosif, Sandor Emil. Absentează domnii consilieri Pop Viorel şi Timar 

Iulius. 

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 

secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia, doamna Szabo Timea, din cadrul 

aparatului permanent de lucru al consiliului local.  

 Auditoriu: domnul Nandra aurel şi Cuibuş Victor din partea Asociaţiei Cultural 

Patriotice „Avram Iancu” Marghita. 

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

în Primăria Municipiului Marghita, în data de 14 octombrie 2013 a Dispoziţiei Primarului 

nr 461 din 14 octombrie 2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective 

în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  14 

octombrie 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 4 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Cheregi Gheorghe constată că sunt 

întrunite condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară.  

Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următoarea  

 

O R D I N E   DE  Z I : 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al 

municipiului Marghita, domnului Alexandru Sencovici .  

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia juridică 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării şi stabilirea locaţiei pentru 

amplasarea bustului lui Alexandru Sencovici. 

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia de urbanism, Comisia de administrare a domeniului 

public şi privat, Comisia juridică. 

 

3.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliul 

de administraţie precum şi în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

învăţământului – CEAC la unităţile şcolare de stat din UAT Marghita în anul 

şcolar 2013-2014. 

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  



Raport de avizare: Comisia de cultură 

  

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

109 din 18 octombrie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului local al municipiului Marghita din 18 octombrie 2013.  

 

Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de 

onoare” al municipiului Marghita, domnului Alexandru Sencovici, este prezentat de 

iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia juridică. 

Se trece la vot secret, sunt împărţite 15 buletine de vot. După exprimarea voturilor 

şi numărarea lor, se constată că au fost exprimate 15 voturi pentru acordarea titlului de 

„Cetăţean de onoare” al municipiului Marghita, domnului Alexandru Sencovici. 

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

Hotărârea nr. 110 din 18 octombrie 2013 privind acordarea titlului de „Cetăţean de 

onoare” al municipiului Marghita, domnului Alexandru Sencovici. 

 

 Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasării şi stabilirea 

locaţiei pentru amplasarea bustului lui Alexandru Sencovici este prezentat de iniţiator, 

domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

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

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

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

Hotărârea nr. 111 din 18 octombrie 2013 privind aprobarea amplasării şi stabilirea 

locaţiei pentru amplasarea bustului lui Alexandru Sencovici. 

 

Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor consiliului 

local în consiliul de administraţie precum şi în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

învăţământului – CEAC la unităţile şcolare de stat din UAT Marghita în anul şcolar 

2013-2014 este prezentat de iniţiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 

Soseşte în sală domnul consilier Pop Viorel. 

În continuare sunt făcute propuneri pentru membrii în respectivele consilii şi 

comisii. 

Propunerile sunt: 

Consilii de administraţie 

- CN Octavian Goga :   Durnea Cosmin, consilier PSD 

3 membrii     Mărieş Mihaela, consilier PP DD 

Ciarnau Claudiu, consilier PNL 

Carp Mariana, consilier PNL 

Sandor Emil, consilier PNL 

- Liceul Teoretic Horvath Janos Arkosi Anton, consilier UDMR  

      3 membrii         Horvath Sandor, consilier UDMR 

     Papai Iosif, consilier UDMR 

- Liceul Tehnologic Horea  Ilieş Moise, consilier PNL 

2 membrii    Mărieş Mihaela, consilier PP DD 

 

- Grădiniţa nr.1   Nagy Gabriella, consilier UDMR 

- Grădiniţa nr.2   Timar Iulius, consilier PSD   

- Grădiniţa nr.4   Sandor Emil, consilier PNL 



Comisii de Evaluare şi asigurare a Calităţii învăţământului: 

- CN Octavian Goga :   Sandor Emil, consilier PNL 

- Liceul Teoretic Horvath Janos Kotlar Norbert, consilier UDMR  

- Liceul Tehnologic Horea  Durnea Cosmin, consilier PSD 

Se trece la vot secret, consilierii primesc buletine de vot pe care trec în dreptul 

fiecărei instituţii de învăţământ opţiunea proprie. După centralizarea voturilor s-au 

obţinut următoarele rezultate: 

Consilii de administraţie 

- CN Octavian Goga :   Durnea Cosmin, consilier PSD - 10 voturi  

3 membrii     Mărieş Mihaela, consilier PP DD – 10 voturi 

Ciarnau Claudiu, consilier PNL – 12 voturi 

Carp Mariana, consilier PNL – 8 voturi 

Sandor Emil, consilier PNL – 6 voturi 

- Liceul Teoretic Horvath Janos Arkosi Anton, consilier UDMR – 11 voturi  

      3 membrii         Horvath Sandor, consilier UDMR–10 voturi 

     Papai Iosif, consilier UDMR – 10 voturi 

- Liceul Tehnologic Horea  Ilieş Moise, consilier PNL – 14 voturi 

2 membrii    Mărieş Mihaela, consilier PP DD – 10 voturi 

 

- Grădiniţa nr.1   Nagy Gabriella, consilier UDMR – 10 voturi 

- Grădiniţa nr.2   Timar Iulius, consilier PSD - 10 voturi  

- Grădiniţa nr.4   Sandor Emil, consilier PNL – 15 voturi 

Comisii de Evaluare şi asigurare a Calităţii învăţământului: 

- CN Octavian Goga :   Sandor Emil, consilier PNL  - 14 voturi 

- Liceul Teoretic Horvath Janos Kotlar Norbert, consilier UDMR – 10 voturi  

- Liceul Tehnologic Horea  Durnea Cosmin, consilier PSD – 11 voturi 

Domnul Ciarnau Claudiu se retrage din nominalizarea la Consiliul de 

administraţie al CN Octavian Goga, forma finală al consiliilor de administraţie şi al 

CEAC fiind următoarea: 

 Consilii de administraţie 

- CN Octavian Goga :   Durnea Cosmin, consilier PSD  

     Mărieş Mihaela, consilier PP DD  

Carp Mariana, consilier PNL  

- Liceul Teoretic Horvath Janos Arkosi Anton, consilier UDMR 

     Horvath Sandor, consilier UDMR 

     Papai Iosif, consilier UDMR  

- Liceul Tehnologic Horea  Ilieş Moise, consilier PNL  

     Mărieş Mihaela 

 

- Grădiniţa nr.1   Nagy Gabriella, consilier UDMR  

- Grădiniţa nr.2   Timar Iulius, consilier PSd  

- Grădiniţa nr.4   Sandor Emil, consilier PNL  

Comisii de Evaluare şi asigurare a Calităţii învăţământului: 

- CN Octavian Goga :   Sandor Emil, consilier PNL   

- Liceul Teoretic Horvath Janos Kotlar Norbert, consilier UDMR  

- Liceul Tehnologic Horea  Durnea Cosmin, consilier PSD  

 

Este astfel adoptată cu majoritatea consilierilor prezenţi în sală Hotărârea nr. 112 

din 18 octombrie 2013 privind numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliul de 



administraţie precum şi în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii învăţământului – 

CEAC la unităţile şcolare de stat din UAT Marghita în anul şcolar 2013-2014. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu în numele grupului consilierilor PNL depune  

în scris o interpelare adresată domnului primar, răspunsul fiind aşteptat pentru şedinţa 

viitoare. 

 Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Cheregi Gheorghe mulţumeşte tuturor 

celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 

                               Cheregi Gheorghe                                   jr. Demeter Cornelia 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


