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P R O C E S   V E R B A L 

 
 
 
 Încheiat azi 28 iunie 2016, cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului local al 
municipiului Marghita, care are loc în sala de conferinţe a primăriei municipiului Marghita. 

Şedinţa de constituire începe cu intonarea Imnului de Stat. 
 Sunt prezenţi domnii consilieri aleşi : 

1. Almasi Ştefan Mihai  
2. Arkosi Anton 
3. Borsi Ernest 
4. Ciarnău Claudiu Ioan 
5. Ciora Florian 
6. Dragomir Iuliu Cristian 
7. Horváth Sándor 
8. Lazăr Ioan 
9. Mărieș Mihaela 
10. Nagy Gabriella 
11. Oros Ramona Alice 
12. Papai Iosif 
13. Pop Raul Cristian  
14. Pop Viorel 
15. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil 
16. Szabo Peter Istvan 
17. Şandor Emil  

 Din partea Instituţiei Prefectului participă dl subprefect Delorean Ioan-Iulius. De 
asemenea la lucrările ședinței participă, secretarul municipiului doamna jr.Demeter Cornelia, 
primarul ales al municipiului domnul Pocsaly Zoltan Ladislau, reprezentanţi ai partidelor, ai 
instituţiilor publice locale, alţi invitaţi. 
 Doamna secretar Demeter Cornelia deschide lucrările şedinţei, salută aleşii locali 
invitaţii şi asistenţii din sală. Constată că sunt prezzenți 17 consilieri din 17 aleși, ședința fiind 
statutară. Doamna secretar invită pe domnul Horvath Sandor să prezideze şedinţa în calitate 
de preşedinte de vârstă, precum şi pe cei mai tineri consilieri, domnii  Pop Raul Cristian şi 
Szabo Peter Istvan, în calitate de asistenţi. 

Domnul subprefect Delorean Ioan-Iulius dă citire Ordinului prefectului judeţului Bihor 
nr. 338 din 25 iunie 2016, privind convocarea consiliului în şedinţa de constituire, fiind astfel 
prezentată  

                                 Ordinea de desfăşurare a şedinţei de constituire 
1. - Alegerea comisiei de validare,  
2.-  Validarea mandatelor consilierilor aleși,  
3.-  Depunerea jurământului de către consilierii a căror mantade au fost validatei,  
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4.-  Alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local,  
5.- Depunerea jurământului de către primar,  
6.- Alegerea viceprimarului,  
7.- Aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate pe diferite domenii. 

 Preşedintele de şedinţă – domnul Horvath Sandor, salută consilierii aleși și crede că 
viitorul consiliu în cei patru ani de mandat va uita de interesele de partid și vor lucra în 
interesul cetățenilor municipiului. În continuare, invită consilierii să se grupeze în grupuri de 
consilieri. 
 Consilierii s-au constituit în grupuri şi şi-au desemnat liderii, după cum urmează. 

- grupul UDMR, lider Arkosi Anton 
- grupul PNL, lider  Șandor Emil 
- grupul PSD  lider Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil. 

 
1. Domnul Horvath Sandor solicită din partea consilierilor aleşi, propuneri pentru 

membrii comisiei de validare, dânsul propune totodată ca din fiecare comisie să facă parte 5 
membrii, cu respectarea algoritmului: 2 membrii UDMR, 2 PNL şi 1 PSD. Propunerea 
dânsului privind numărul de membrii şi componenţa conform acestui algoritm este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

Grupul UDMR propune ca din comisia de validare să facă parte consilierii : Nagy 
Gabriella și Szabo Peter-Istvan. 

Grupul PNL propune ca din comisia de validare să facă parte consilierii: Ciarnău 
Claudiu-Ioan și Ciora Florian. 

Grupul PSD propune ca din comisia de validare să facă parte domnul consilier Sas-
Adăscăliţii Marcel-Emil. 

Propunerile sunt acceptate de domnii coinsilieri. 
Se supun la vot propunerile făcute, fiind adoptată cu unanimitate de voturi Hotărârea 

nr.1 din 28 iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare. 
 Comisia de validare se retrage pentru a alege din rândul membrilor săi, un preşedinte 
şi un secretar.  

Preşedinte al comisiei este ales Nagy Gabriella. 
Secretar al comisiei este ales Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil. 

  
2. În continuare comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier, 

urmând a încheia un proces verbal, care cuprinde propunerea comisiei, de validare  a 
mandatelor. 
 Procesul verbal astfel întocmit, este prezentat de Nagy Gabriella şi face parte 
integrantă din prezentul proces verbal. Comisia a propus validarea  mandatelor tuturor 
consilierilor. 
 Se trece astfel la validarea mandatelor în ordine alfabetică, consilierul al cărui mandat 
fiind supus validării nu participă la vot. Cu votul a 16 consilieri pentru sunt validate toate 
mandatele. Este adoptată astfel Hotărârea nr.2 din 28 iunie 2016  privind validarea 
mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale  din 5 iunie 2016 ce compun consiliul local 
al municipiului Marghita.  
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 3. În continuare domnii consilieri depun jurământul. Doamna secretar Demeter 
Cornelia dă citire jurământului, după care consilierii validaţi se prezintă, în ordine alfabetică, 
la masa prezidiului unde, cu mâna pe Biblie şi Constituţie pronunţă Cuvântul „JUR”, după 
care semnează jurământul de credinţă. 
 După depunerea jurământului de către consilierii locali validaţi, preşedintele de vârstă 
Horvath Sandor, declară consiliul legal constituit.  Declararea consiliului legal constituit se 
constată prin Hotărârea nr.3 din 28 iunie 2016 privind constituirea Consiliului local al 
municipiului Marghita, prin această hotărâre se constată şi încetarea mandatului vechiului 
consiliu. 
 
 4. Are loc în continuare alegerea preşedintelui de şedinţă. Se propune ca preşedinte de 
şedinţă să fie domnul consilier Horvath Sandor. Cu unanimitate de voturi - 17 pentru,  este 
adoptată propunerea, fiind  adoptată astfel Hotărârea nr. 4 din 28 iunie 2016 privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al municipiului Marghita. 
  

5. În continuarea şedinţei doamna secretar Demeter Cornelia dă citire hotărârii de 
validare a alegerii domnului Pocsaly Zoltan Ladislau, în funcţia de primar al  municipiului 
Marghita.  
 Domnul Pocsaly Zoltan Ladislau, cu mâna pe Biblie şi Constituţie, rosteşte în 
continuare jurământul prevăzut de Legea 215/2001 a administraţiei publice locale. După 
depunerea jurământului primarului i-a fost înmânată eşarfa în culorile drapelului naţional al 
României.  
 Președintele de ședință – domnul consilier Horvath Sandor felicită primarul nou ales al 
municipiului Marghita. 
  

6.- Alegerea viceprimarului. 
 Domnul consilier Horvath Sandor – preşedintele de şedinţă solicită propuneri din 
partea grupurilor de consilieri. 

Domnul Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, reprezentant al grupului PSD propune pe 
domnul Lazăr Ioan  din partea grupului PSD, acesta acceptând propunerea făcută. 

Domnul Arkosi Anton – din partea grupului UDMR, arată că grupul nu are o 
propunere, susținând  pe domnul Lazăr Ioan.  

Domnul Șandor Emil, reprezentant al grupului PNL propune pe domnul Ciarnău Ioan 
Claudiu din partea grupului PNL, acesta acceptând propunerea făcută. 

Se trece la întocmirea buletinelor de vot.  
Exercitarea votului are loc în cabine de vot, fiecare consilier primind câte un buletin de 

vot. 
După terminarea votării, comisia de validare se retrage pentru a stabili rezultatul. Cu 

11 voturi pentru şi 6 împotrivă domnul Lazăr Ioan este ales în funcţia de viceprimar. Este 
astfel adoptată Hotărârea nr. 5 din 28 iunie 2016  privind alegerea viceprimarului. 

Președintele de ședință – domnul consilier Horvath Sandor felicită viceprimarul nou 
ales al municipiului Marghita 
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7. Aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate pe diferite domenii. 
Domnul Horvath Sandor - preşedintele de şedinţă – propune ca în cadrul Consiliului 

local să funcţioneze în continuare  5 comisii de specialitate, iar din comisii să facă parte un 
număr de: 

- 5 consilieri în comisia  de buget finanţe şi administrarea domeniului public şi 
privat,  

- 5 consilieri în comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului 
- 5 consilieri în comisia socială, cultură, învăţământ, sănătate, culte şi protecţie 

socială 
- 5 consilieri în comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană 
- 5 consilieri în comisia agricultură, mediu şi turism. 
Această propunere este aprobată de toţi consilierii. 
 Au loc discuţii privind numărul şi modul în care urmează a fi numiţi consilierii în 

comisiile de specialitate , solicitându-se respectarea cu strictele al algoritmului în urma căruia 
sunt propuşi membrii comisiilor, funcţie de reprezentarea fiecărei formaţiuni politice din 
cadrul consiliului, conform Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale. 

În urma propunerilor făcute de fiecare formaţiune politică în parte, se propene 
următoarea componenţă a comisiilor de specialitate. 

- Comisia  de buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat:  
UDMR – Arkosi Anton – comisie bază, Horvath Sandor 
PSD - Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil și Pop Raul Cristian 
PNL – Ciarnău Claudiu – comisia de bază 

- Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului :  
UDMR – Horvath Sandor – comisie de bază, Papai Iosif 
PSD - Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil – comisie de bază 
PNL – Ciora Florian- comisie de bază, Șandor Emil 

- Comisia socială, cultură, învăţământ, sănătate, culte şi protecţie socială:  
UDMR – Nagy Gabriella – comisie de bază, Szabo Peter - comisie de bază, 
PSD – Mărieș Mihaela – comisie de bază 
PNL – Ciora Florian, Dragomir Iuliu  Cristian  

- Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană:  
UDMR – Papai Iosif – comisie de bază, Nagy Gabriella 
PSD – Pop Raul Cristrian – comisie de bază 
PNL – Sandor Emil – comisie de bază, Dragomir Iuliu Cristian – comisie de bază 

- Comisia agricultură, mediu şi turism:  
UDMR – Almasi Stefan Mihai – comisie de bază, Borsi Ernest – comisie de bază 
PSD – Lazăr Ioan – comisie de bază 
PNL - Oros Ramona Alice – comisie de bază, Pop Viorel – comisie de bază 

Cu votul a 17 consilieri, din 17 prezenţi sunt aprobate componenţele comisiilor de 
specialitate. Comisiile de specialitate își vor numi președinții și secretarii în prima ședință 
ordinară de consiliu. 
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Este astfel adoptată Hotărârea nr.6 din 28 iunie 2016 privind organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului local al municipiului Marghita. 
 Domnul subprefect Delorean Ioan Iulius, salută noua conducere a municipiului 

Marghita artând că este în a 23-a localitate unde participă la ședința de constituire. Dânsul 
este de părere că ”în data de 5 iunie 2016 s-au terminat alegerile, campania și lupta pentru 
poziții, primarul și noul consililiu are un singul lucru de făcut, să slujească oamenii care i-au 
votat. Consilierii trebuie să trăiască și să folosească prezentul, supărările din trecut uitate și 
făcut totul pentru a acapara cât mai multe fonduri europene pentru municipiu. Consiliul 
trebuie să funcționeze ca o familie, o echipă, pentru a asigura locuitorilor liniște și 
prosperitate, un oraș pus la punct. Dorește ”noii echipe” din sală multă sănătate, liniște și 
deplină înțelegere.” 

 
Fiind epuizate toate problemele înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă 

declară şedinţa închisă. 
 
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ    SECRETAR 
            Horvath Sandor         jr.Demeter Cornelia 

. 
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P R O C E S   V E R B A L 
 
 
 
 Încheiat azi 25 iunie 2016, cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului local al 
municipiului Marghita, care are loc în sala de conferinţe a Primăriei municipiului Marghita, 
convocată în baza Ordinului prefectului judeţului Bihor nr.     din 23 iunie 2016. 
 Invitațiile au fost înmânate consilierilor aleși, în data de 23 iunie 2016, copiile semnate 
de aceștia, fac parte integrantă din prezentul proces verbal. 
 La lucrările ședinței sunt  prezenţi domnii consilieri aleşi : 1. Almaşi Ştefan Mihai  
2. Arkosi Anton, 3. Borsi Ernest, 4. Horváth Sándor, 5. Lazăr Ioan, 6. Mărieș Mihaela,  
7. Nagy Gabriella, 8. Papai Iosif, 9. Pop Raul Cristian, 10. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil 
11. Szabo Peter Istvan. 
 Din partea instituţiei Prefectului participă domnul subprefect Delorean Ioan-Iulius și 
Mara Teodor-consilier juridic, secretarul municipiului doamna jr.Demeter Cornelia, primarul 
ales al municipiului domnul Pocsaly Zoltan-Ladislau, reprezentanţi ai partidelor, ai 
instituţiilor publice locale, alţi invitaţi. 
 Doamna secretar Demeter Cornelia  face prezența, constatând lipsa a 6 consilieri PNL:  
1. Ciarnău Claudiu Ioan, 2. Ciora Florian, 3. Dragomir Iuliu Cristian, 4. Oros Ramona Alice, 
5. Pop Viorel, 6. Şandor Emil, consilieri ce nu și-au motivat absența în temeiul prevederilor 
art.30, alin 5 din Legea 215/2001. 

Întrucât nu se întrunește cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței, respectiv 2/3, 
adică 12 consilieri, lucrările ședinței se închid. 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                        SECRETAR 

     Horvath Şandor                  jr. Demeter Cornelia 
 

                   ASISTENȚII                    REPREZENTANȚI INSTITUȚIA PREFECTULUI 
PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ        BIHOR 

    Pop Raul Cristia                Subprefect           Delorean Ioan Iulius 
    Szabo Peter Istvan                       Consilier juridic Mara Teodor 
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Prezentul dosar de şedinţă conţine un număr de  
_______(____________________________________) file 

şnuruite şi sigilate. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ    SECRETAR 
            Horvath Şandor         jr.Demeter Cornelia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
JUDEŢUL BIHOR 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL 
MUNICIPIUL MARGHITA 

 

 
 

ŞEDINŢA  
DE 

CONSTITUIRE 
 



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
JUDEŢUL BIHOR 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

28 IUNIE 2016 
 
 

 
Termen păstrare 

              PERMANENT 
 
 


