
CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
______________________________JUDEŢUL BIHOR____________________________________ 

 
 

PROCES VERBAL 
 
 Încheiat azi, 31 octombrie 2013 , orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei 
municipiului Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Marghita, 
convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.478 din 25 octombrie 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, Nagy Gabriella, Papai Iosif, 
Pop Viorel, Sandor Emil, Timar Iulius. Absentează motivat domnul consilier Pop Viorel 
şi Mărieş Mihaela.  
 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 
secretarului municipiului - doamna Demeter Cornelia, jurista consiliului doamna Szabo 
Timea,  Ciupe Elena şef serviciu administraţie publică, Bereteu Viorica din partea 
biroului buget-contabilitate  şi Koszta Tunde inspector resurse umane . 
 Este prezent delegatul sătesc din Cheţ, domnul Borsi Erno şi Ghenetea Naghi 
Marin. 
 Auditoriu : Pavel Florian şi Ioan Grec din partea APIA Bihor,   Demian Zsolt, 
Nagy Sarolta, Bradacs Aliz, Moka Attila. 

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea 
în Primăria Municipiului Marghita, în data de 25 octombrie 2013, a Dispoziţiei 
Primarului nr. 478 din 25 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  25 
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 5-4 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Cheregi Gheorghe constată că sunt 
întrunite condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa ordinară.  

La solicitarea domnului primar se propune completarea ordinii de zi cu două 
proiecte de hotărâri: 

- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65 din  
31.05.2010 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a 
administrării a parcărilor publice în municipiul Marghita 

- Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului  consiliului local în consiliul 
de administrație la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2   Marghita în anul școlar 
2013/2014 
Preşedintele de şedinţă supune la vot astfel următoarea  

 
O R D I N E   DE  Z I : 

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

anul 2013 
                 Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                 Raport de avizare: Comisia  de buget finanţe  
 



2. Raport de analiză a bilanţului si a contului de execuţie bugetar trimestrial si 
semestrial  pe anul 2013 

                  Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                  Raport de avizare: Comisia  de buget finanţe  
 

3. Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportarea și 
depozitarea gunoiului menajer de către Serviciul Public de Alimentare cu 
Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita. 

                  Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                  Raport de avizare:  Comisia de buget finanţe  
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea in principiu a vânzării directe a cotelor 
părţi de teren aferente apartamentelor blocurilor Z1, Z2 şi Z3 din str. 
Pandurilor  către proprietarii acestora, titulari ai contractelor de concesiune  si 
trecerea din domeniul privat in domeniul public a suprafeţei de 3815 mp. 
reprezentând spaţii verzi, cai de acces la blocurile Z1, Z2 si Z3  

               Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                  Raport de avizare: Comisa de administrare a domeniului public si privat 
 

5. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniul public al oraşului a  unor         
suprafeţe de teren din intravilanul municipiului Marghita 

                 Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                 Raport de avizare: Comisa de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridica 
 

6. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniul public al oraşului şi   
aprobare deschiderea Coala Funciara  pentru înscrierea   suprafeţei de 475 mp. 
cu nr. cad. 497 , teren aferent puţului de apă geotermal  de la piaţa obor.  

                  Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                  Raport de avizare: Comisa de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridica 
 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
funcţionare a aparatului de specialitate a primarului  municipiului Marghita  si 
a instituţiilor subordonate  

                  Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                  Raport de avizare  :  Comisia juridică  

 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea  criteriilor  şi obiectivelor  pe anul 2013-

2014 a directorului S.P.A.C.S.  Marghita  
                 Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                 Raport de avizare  : Comisia juridica  
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65 din  
31.05.2010 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a 
administrării a parcărilor publice în municipiul Marghita 

       Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  



10. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului  consiliului local în 
consiliul de administrație la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2   Marghita în 
anul școlar 2013/2014 

      Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
 

11. Probleme curente. 
 

  Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
113 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului local al municipiului Marghita din 31 octombrie 2013                               
şi a proceselor verbale ale şedinţelor anterioare.  

 
Punctul 1 . Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013 este prezentat de iniţiator domnul  primar 
Pocsaly Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanţe şi 
administrare a domeniului public  şi privat. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare. 
Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 114 din 31 octombrie 2013 privind  rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2013. 

  
Punctul 2. Raportul de analiză a bilanţului contabil şi a contului de execuţie 

bugetar pe semestrul I şi trimestrul III al anului 2013 este prezentat de iniţiator domnul 
primar Pocsaly Zoltan.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanţe şi 
administrare a domeniului public  şi privat. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare. 
   Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 115 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea bilanţului contabil şi a 
contului de execuţie bugetar pe semestrul I şi trimestrul III al anului 2013. 

 
Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, 

transportarea și depozitarea gunoiului menajer de către Serviciul Public de Alimentare cu 
Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita, este prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanţe şi administrare a 
domeniului   public si privat.  

Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare.  
Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 116 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, 
transportarea și depozitarea gunoiului menajer de către Serviciul Public de Alimentare 
cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita începând cu 1.11.2013. 

 
Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea in principiu a vânzării 

directe a cotelor părţi de teren aferente apartamentelor blocurilor Z1, Z2 şi Z3 din str. 
Pandurilor  către proprietarii acestora, titulari ai contractelor de concesiune  si trecerea 
din domeniul privat in domeniul public a suprafeţei de 3815 mp. reprezentând spaţii 
verzi, cai de acces la blocurile Z1, Z2 si Z3 este prezentat de domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau.  



Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de  administrare a 
domeniului   public si privat.  

Sala este părăsită de doamna consilier Nagy Gabriella şi Ciarnău Claudiu 
Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

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

Hotărârea nr. 117 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea in principiu a vânzării 
directe a cotelor părţi de teren aferente apartamentelor blocurilor Z1, Z2 şi Z3 din str. 
Pandurilor  către proprietarii acestora, titulari ai contractelor de concesiune  si 
trecerea din domeniul privat in domeniul public a suprafeţei de 3815 mp. reprezentând 
spaţii verzi, cai de acces la blocurile Z1, Z2 si Z3. 

 
Punctul cinci. Proiectul de hotărâre privind cuprinderea in domeniul public al 

oraşului a  unor suprafeţe de teren din intravilanul municipiului Marghita este prezentat 
de iniţiator, domnul primar Pocsaly Zoltan 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia juridică şi Comisia de  
administrare a domeniului   public si privat.  

Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 
În sală s-au întors doamna consilier Nagy Gabriella şi Ciarnău Claudiu. 
Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 118 din 31 octombrie 2013 privind cuprinderea in domeniul public al 
oraşului a  unor suprafeţe de teren din intravilanul municipiului Marghita. 

 
Punctul şase. Proiectul de hotărâre privind cuprinderea in domeniul public al 

oraşului si   aprobare deschiderea Coala Funciara  pentru înscrierea   suprafeţei de 475 
mp. cu nr. cad. 497 , teren aferent puţului de apă geotermal  de la piaţa obor, este 
prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 

  Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia juridică şi Comisia de  
administrare a domeniului   public si privat.  

    Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 
    Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 119 din 31 octombrie 2013 privind cuprinderea in domeniul public al 
oraşului si   aprobare deschiderea Coala Funciara  pentru înscrierea   suprafeţei de 
475 mp. cu nr. cad. 497 , teren aferent puţului de apă geotermal  de la piaţa obor. 

     
Punctul şapte. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare si funcţionare a aparatului de specialitate a primarului  municipiului Marghita  
si a instituţiilor subordonate  este prezentat de iniţiator domnul  primar Pocsaly Zoltan. 

      Raport  de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică. 
 Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 

     Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată 
Hotărârea nr. 120 din 31 octombrie  2013 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare si funcţionare a aparatului de specialitate a primarului  municipiului 
Marghita  si a instituţiilor subordonate. 
 

Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind stabilirea  criteriilor  si obiectivelor  pe 
anul 2013-2014 a directorului S.P.A.C.S.  Marghita este prezentat de iniţiator, domnul 
primar Pocsaly Zoltan.  



           Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia juridică  precum şi 
criteriile şi obiectivele stabilite ce urmează a fi trecute în proiectul de hotărâre.  

 Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 
     Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenţi în sală este adoptată 
Hotărârea nr. 121 din 31 octombrie 2013 privind stabilirea  criteriilor  si obiectivelor  
pe anul 2013-2014 a directorului S.P.A.C.S.  Marghita. 
 

Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 
65 din  31.05.2010 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a 
administrării a parcărilor publice în municipiul Marghita este prezentat de domnul primar 
Pocsaly Zoltan. 

  Raport de avizare favorabil este prezentat de : Comisia juridică,  Comisia de 
administrare a domeniului   public si privat  

  Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 
     Cu 14 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală ( domnul consilier 
Ciarnau Claudiu nu votează fiind în situaţie de incompatibilitate) este adoptată Hotărârea 
nr. 122 din 31 octombrie 2013 privind modificarea și completarea HCL nr. 65 din  
31.05.2010 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a 
administrării a parcărilor publice în municipiul Marghita.  
 
 Punctul zece. Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului  consiliului 
local în consiliul de administrație la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2   Marghita în 
anul școlar 2013/2014 este prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Se propune ca membru în consiliul de administraţie al Grădiniţei nr.2 să fie numit 
domnul consilier Durnea Cosmin. 

 Nu sunt purtate discuţii, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare. 
Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenţi în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 123 din 31 octombrie 2013 privind numirea reprezentantului  consiliului 
local în consiliul de administrație la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2   Marghita 
în anul școlar 2013/2014. 
  

Punctul zece. Probleme diverse. 
Reprezentantul APIA BIHOR , domnul Pavel Florian solicită consiliului local 

stabilirea unei noi locaţii pentru Biroul teritorial APIA Marghita, deoarece actualul loc 
unde funcţionează este impropriu pentru buna desfăşurarea a activităţii. Actuala locaţie şi 
terenul aferent ar putea fi cedat municipalităţii, arată dânsul, ca urmare a unei viitoare 
hotărâre de guvern în acest sens. Spera că v-a găsi o înţelegere din partea consiliului prin 
identificarea şi atribuirea unei noi locaţii. 

Consiliul local a luat act de solicitarea formulată de reprezentanţii APIA Bihor. 
Administratorul blocurilor de locuinţe Z 1,2,3 din strada Pandurilor Farcaș 

Mariana Adela, prezintă cererea adresată consiliului prin care locatarii din respectivele 
blocuri se arată nemulţumiţi de faptul că municipalitatea doreşte deschiderea drumului de 
acces în zonă din strada Pandurilor. Problema ar fi nu cu autoturismele mici, ci cu 
autocamioanele care aprovizionează unităţile economice din zonă 

Domnul primar arată că se doreşte deschiderea străzii doar pentru autovehicule 
mai mici de 1,5 t, deci nicidecum pentru autocamioane. Autocamioanele vor avea un nou 
traseu de acces din strada 1 Decembrie, deci acestea nu vor mai circula lor printre 
blocuri. 

Reprezentantul asociaţiei a luat la cunoştinţă cele prezentat şi s-a retras din sală. 



Domnul consilier Arkosi Anton – prezintă cererile discutate în cadrul comisiei de 
buget finanţe şi administrare a domeniului public şi privat şi soluţiile date acestor cereri. 

Cererea nr. 1/2994 din 11 noiembrie 2013 a domnului Tăut Dumitru , reprezentant 
KEVINSEM SRL, Cheț prin care  solicită aprobarea concesiunii unei suprafețe de 100 
mp,  Consiliului Local Marghita a discutat această solicitare. În urma deplasării la fața 
locului comisia de administrare a domeniului public și privat din cadrul consiliului local 
nu a avizat favorabil solicitarea Dvs. nefiind de acord cu concesionare de teren pe spații 
verzi și lângă instituții sanitare. 

Cererea nr. 1/2612 din 11 noiembrie 2013 a domnului  Fărcaș Radu prin care 
solicită aprobarea amplasării unui chioșc termopan pentru desfacerea presei scrise, 
Consiliului Local Marghita a discutat această solicitare. Având în vedere că pe strada 
Republicii deja sunt amplasate două chioșcuri de ziare o eventuală concesionare s-ar 
putea discuta doar la intrarea în Marghita dinspre Chiribiș. Chiar după identificarea unui 
teren care se află în proprietatea municipiului, potrivit legii, un astfel de teren poate fi 
concesionată numai prin licitație publică în baza unui studiu de oportunitate și caiet de 
sarcini aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

Cererea nr. 1/3095 din 11 noiembrie 2013 a doamnei Silaghi Nicoleta prin care 
solicită aprobarea concesiunii unei suprafețe de 130 mp, Consiliului Local Marghita a 
discutat această solicitare. Potrivit legii, un teren liber poate fi concesionată numai prin 
licitație publică în baza unui studiu de oportunitate și caiet de sarcini aprobat prin 
hotărâre a consiliului local. Având în vedere că în zona respectivă există conducte de apă 
și centura de hidranți a sălii de sport, în cazul de față o eventuală concesionare se poate 
discuta doar cu condiția existenței avizelor favorabile de la SPAACS Marghita și 
detașamentul de pompieri. 

Cererea nr. 1/3366/ 2013 a  Asociației de proprietari Petrol Z Marghita, str. 
Pandurilor, bl. Z2, ap. 5, reprezentat prin Farcaș Mariana Adela, prin care se solicitată ca 
drumul de acces al blocurilor să nu fie transformat în drum cu trafic intens, Consiliului 
Local Marghita a discutat această solicitare, iar în urma sesizării reprezentanții instituției 
s-au deplasat la fața locului.  Având în vedere nevoia clarificării regimului juridic a 
terenurilor din zona respectivă, autoritatea locală a decis că până la identificarea concretă 
a terenurilor în cauză, nu se va deschide drumul respectiv traficului intens. 

Cererea nr  9054 din 11 noiembrie 2013 a Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură prin care solicită atribuirea cu titlu de folosință a unui spațiu pentru sediu, vă 
comunicăm că în şedinţa ordinară al Consiliului Local Marghita din data de 31 octombrie 
2013 s-a luat act de solicitare, urmând ca într-o viitoare ședință de consiliu să fie luată o 
decizie cu privire la posibilitățile de acordare a spațiului solicitat. 

Domnul Moka Attila, om de afaceri, care are obiective economice în zona sudică 
a oraşului, str.I.L.Caragiale, se arată nemulţumit de situaţia creată ca urmare a nerealizării 
reţelelor de canalizare în această zonă a oraşului. Invită domnii consilieri ca după şedinţă 
să viziteze obiectivele pe care le deţine. 

Domnul primar arată că pentru a veni în sprijinul acestora agenţi economici, 
viitoarea etapă în programul de realizare a reţelei de apă şi canalizare se începe din 
această zonă. 

 Domnul consilier 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  


