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P R O C E S   V E R B A L 
 
 Încheiat azi 15 iunie 2017, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Marghita, care are loc în sala de conferinţe a Primăriei municipiului Marghita. 
 Sunt prezenţi domnii consilieri : 1. Almasi Ştefan Mihai, 2. Arkosi Anton, 3. Borsi 
Ernest, 4.Ciarnau Claudiu Ioan, 5. Ciora Florian, 6. Horváth Sándor, 7. Mărieș Mihaela,         
8. Nagy Gabriella, 9. Oros Ramona Alice,  10. Papai Iosif,  11. Pop Viorel, 12. Sas-Adăscăliţii 
Marcel-Emil, 13. Szabo Peter Istvan, 14. Şandor Emil. Absentează domnul   1. Dragomir Iuliu 
Cristian, 2. Lazar Ioan, 3. Pop Raul Cristian. 
 Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 
secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă din partea 
aparatului de specialitate a primarului: doamna Ciupe Elena -  şef Serviciu administraţie 
locală.  
 La lucrările ședinței participă delegatul sătesc din Ghenetea Naghi Marin, Koppanyi 
Zsolt directorul SC Parc Baleomar SA Marghita, consilierii primarului, Demian Zsolt și Botos 
Aleaxandru, precum și cameramanul și reportera televiziunii Ér TV. 

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
Primăria Municipiului Marghita, în data de 9 iunie 2017,  a Dispoziţiei Primarului nr. 318 din 
9 iunie 2017. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 
Consilierii au fost convocaţi în data de  9 iunie 2017, prin înmânarea invitaţiei la şedinţă, 
cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, precum şi ordinea de zi. De asemenea, 
invitațiile , dispoziția de convocare și materialele de şedinţă cuprinse în ordinea de zi au fost 
postate pe mail-ul fiecărui consilier, cu 2-3 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 14 consilieri, ședința fiind statutară. 

Conform Regulamentului de funcționare a consiliului local preşedintele de şedinţă este 
domnul consilier Ciarnău Claudiu. Se supune la vot fiind adoptată cu 14 voturi pentru 
Hotărârea nr.90 din 15 iunie 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada iunie-august 2017. 

Președintele de ședință propune spre aprobare consiliului următoarea: 
 

Ordine de zi: 
 

1.   Proiect de hotărâre  privind aprobarea   tarifelor  de intrare la SC Parc Balneomar SA  
pentru strandul  municipal . 
               Initiator.primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
               Raport de avizare. Comisia de buget finante 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii la SC Parc Balneomar  SA 
               Initiator.primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
               Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
3. Proiect de  hotărâre privind declansarea procedurii  de expropiere a unor imobile 
reprezentand   teren situat  in municipiul Marghita in suprafata de 3528 mp. inscris in CF 
Marghita  cu nr. cad. 1000040 pentru obiectivul de investitii “ Sala  de sport, cantina si spatii 
verzi “ –Liceul Teoretic Horvath Janos  
               Initiator.primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
               Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                             Comisia juridica 
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4. Proiect de hotărâre  privind modificarea si completarea  comisiilor  constituite la nivelul 
Consiliului Local in baza propriului regulament de functionare  sau a unor legi speciale 
               Initiator.primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
               Raport de avizare: Comisia juridica 

 
Ordinea de zi este aprobată sub forma prezentată, cu unanimitate de voturi. Cu 14 

voturi ”pentru„  este adoptată Hotărârea nr. 91   din 15 iunie 2017 privind aprobarea ordinii 
de zi a ședinței extraordinare din 15 iunie 2017.  
 

Punctul unu. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea   tarifelor  de intrare la SC Parc 
Balneomar SA  pentru strandul  municipal, inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate.  

Domnul consilier Arkosi Anton din partea comisiei de buget finanțe avizează favorabil 
proiectul de hotărâre cu unele modificări: 

- Copii sub 4 ani să beneficieze de intrare gratuită 
- Biletul de intrare pentru copii peste 4 ani, elevi și studenți 7 lei. 
- Biletul de intrare pentru pensionari să fie de 8 lei. 
- Abonamentul pentru copii, elevi și studenți 100 lei. 
- Abonamentul pentru pensionari 120 lei. 
Propunerile de modificare sunt supuse spre aprobare, fiind adoptate cu 14 voturi 

pentru. 
Nu sunt purtate alte discuții, trecându-se la votarea proiectului cu modificarea făcută. 
Cu 14 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 92   din 15 iunie 2017 privind 

aprobarea   tarifelor  de intrare la SC Parc Balneomar SA  pentru strandul  municipal. 
 
Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de functii la SC Parc 

Balneomar  SA inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate 
și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

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

Domnul consilier Sandor Emil este de părere că, acest stat de funcțiuni este mult prea 
stufos, pentru un ștrand care până acum nu producea profit. Propune ca aceste posturi să fie pe 
perioadă determinată cât ștrandul este deschis. Paza să fie asigurată și de poliția locală, iar 
spațiile verzi să fie întreținute prin contract de prestări servicii de către SPAACS. De 
asemenea consideră că, asistenții medicali angajați ar trebui să aibă și o pregătire suplimentară 
de salvamar. O altă remarcă a dânsului este  că pentru postul de director nu este suficient 
pregătirea propusă, de studii medii. 

Domnul primar este de părere că, se poate asigura pază și cu ajutorul poliției locale, 
mai ales că atunci cheltuielile sunt asigurate de la bugetul local, nefiind afectată bugetul 
societății. Faptul că postul de director este cu studii medii, nu i se pare un lucru ciudat, 
deoarece anul trecut acest ”director” spăla noaptea bazine și făcea munci care erau de rangul 
unui muncitor necalificat. Este de părere că o societate poate fi condusă de un om cu studii 
medii, dându-se exemplu pe dânsul, având studii medii poate conduce un oraș.  

Domnul consilier Arkosi Anton este de părere că, la nivelul la care funcționează 
ștrandul sunt suficiente studiile medii, societatea are comisie de cenzori, consiliu de 
administrație, contabilitate. Numărul de personal propus, de 17 este conform normelor ITM în 
vigoare, la un program de lucru de 14 ore zilnic. 

Domnul consilier Ciora Florian, solicită prezentarea unei oferte de la SPAACS pentru 
asigurarea întreținerii spațiilor verzi, poate fi o variantă mai ieftină decât angajarea a două 
persoane la spațiile verzi din ștrand. 
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Doamna consilier Mărieș Mihaela este de părere că, asistentele medicale ar trebui să 
aibă pregătire de specialitate și în domeniul salvarmarului, numărul de paznici adică – trei este 
mare, iar nu înțelege de ce un post de casier este pe perioadă nedeterminată, iar restul două 
determinate. Domnul Koppanyi trebuia să vină cu o prezentare a încasărilor și cheltuielilor 
precum și cu o strategie de marketing și management al noii societăți, cu planurile  de viitor. 
 Domnul Koppanyi Zsolt arată că paza obiectivului societății trebuie asigurată 
permanent deoarece așa cere legea. Personalul de întreținere curățenie și spații verzi este 
necesar pentru buna funcționare a ștrandului și asigurarea unui standard de calitate. 
Conducerea societății lucrează la strategia de marketing și management al noii societăți. 
 Domnul consilier Sandor Emil întreabă dacă camerele de supraveghere, nu ar fi de 
ajuns pentru asigurarea pazei. Ca răspuns domnul Koppanyi arată că aceste camere asigură o 
pază complementară, pentru a preveni ca noaptea un om să sară gardul și să se înnece, nu e de 
ajuns camera de supraveghere. 
 Domnul cosilier Arkosi Anton propune ca toate posturile să fi trecute pe perioadă 
determinată, unele dintre ele până la închiderea ștrandului, iar altele până la terminarea 
conservării pentru sezonul de iarnă. 
 Domnul consilier Horvath Sandor arată că, numărul de personal propus este făcut 
conform unor calcule, obiectul muncii fiecărui post există, consilierii nu pot aprecia cât este 
de lucru acolo. Cei care au propus au făcut calcule, pot fi reduse eventual perioadele de 
angajare. 
 Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel – este nevoie de trei paznici la un obiectiv 
așa de mare, asistenții medicali trei sunt necesari pentru a asigura turele pe 14 ore,  2 oameni 
la curațare bazine și 2 la spații verzi este cam mult. Personalul de îngrijire este bine propus. 
Totuși are o nemulțumire salarul directorului este cam mare, fiind la aceeași nivel cu al 
dânsului ca director de școală, face această remarcă deoarece atât răspunderea per ansamblu 
cât și veniturile ștrandului sunt mai mici decât cheltuielile, de aceea este necesară cheltuirea 
chibzuită a banilor. 
 Domnul consilier Arkosi Anton solicită o pauză de cinci minute pentru a stabili de 
comun acord modificările care vor fi aduse proiectului de hotărâre. 
 La întoarcerea în sală domnul consilier Arkosi Anton propune consiliului aprobarea 
proiectului de hotărâre cu modificarea ca toate posturile să fie pe perioadă determinată până la 
data de 15 octombrie 2017. Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
 Nu sunt purtate alte discuții, trecându-se la votarea proiectului de hotărâre sub forma 
modificată. 
 Cu 14 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 93 din 15 iunie 2017 privind 
aprobarea statului de functii la SC Parc Balneomar  SA. 
 

Punctul trei. Proiectul de  hotărâre privind declansarea procedurii  de expropiere a 
unor imobile reprezentând   teren situat  in municipiul Marghita in suprafata de 3528 mp. 
inscris in CF Marghita  cu nr. cad. 1000040 pentru obiectivul de investitii “ Sala  de sport, 
cantina si spatii verzi “ –Liceul Teoretic Horvath Janos - inițiator domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de administrare a domeniului public si 
privat și de Comisia juridică. 

Președintele de ședință, domnul consilier Ciarnău Claudiu roagă doamna secterar 
Demeter Cornelia, să rezinte pașii care trebuie urmați, pentru a se ajunge la capatul acestei 
proceduri de expropriere.  

Doamna secretar Demeter Cornelia prezintă procedura  care trebuie urmata pentru a se 
ajunge în posesia acestui teren. 
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Domnul Ciora Florian arată că, raportul de evaluare pentru această suparață de teren a 
fost primit cu întârziere, consilierii PNL nu au avut timp pentru a analiza materialul și să 
hotărească în cadrul fracțiunii. 

Nu sunt purtate alte discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma prezentată. 
Cu 9 voturi ”pentru” și cinci ”abțineri” – Ciarnău Claudiu, Ciora Florian, Pop Viorel, 

Oros Ramona și Sandor Emil -  hotărârea nu este aprobată, fiind necesare 12 voturi ”pentru”, 
ca proiectul să devină hotărâre ( votul a 2/3 din consilierii in functie ) . 

Domnul consilier Arkosi Anton, spune că îi pare foarte rău că acest proiect de hotărâre 
nu a trecut, cu toate că au avut o înțelegere  prelabilă cu colegii consilieri care s-au abținut. 

Domnul consilier Horvath Sandor nu înțelege ce trebuia studiat amănunțit, mai ales că 
a existat deja o evaluare inițială, care a fost actualizată acum și culmea, acuala reevaluare are 
o valoare mai mică decât cea inițială. În calitate de cel mai bătrân consilier, care de 26 ani este 
în acesată funcție, face o remarcă, îi pare foarte rău că astăzi mai există o formațiune care se 
consideră ”liberală”, are o comportare naționalistă, fiind împotriva asigurării unor obiective 
necesare educării copiilor maghiari, atunci când celelelte școli dispun de toate dotările 
necesare. 

Doamna Nagy Gabriella arată că, legislația românească prevede egalitatea de șanse, 
șanse egale și în educație, mai mult a egalității la accesul la o sală de sport, a copiilor de la 
școala ”Horvath Janos”. În luna mai 2017 la rectificarea de buget, au fost alocați banii 
necesari pentru acest obiectiv, bani alocați de la consiliul județean. Aminteste ca si atunci 
colegii liberali s-au abtinut de la votul adoptarii rectificarii de buget.  Dacă acești bani vor fi 
pierduți, singurii responsabili vor fi cei care sau abținut de la vot. Pentru conformarea la 
normele europene școala ”Horvath Janos” nu dispune de spațiul suficient pentru recreere, 
spațiu de care prin această ”abținere” domnii consilieri îi privează pe acești copii în 
continuare. 

Domnul consilier Ciora Florian nu consideră că, atitudinea dânsului poate fi 
considerată șovină. A solicitat de mai multe ori respectarea termenelor în care materialele sunt 
trimise consilierilor și de această dată termenele au fost iarăși nerespectate. 

Domnul primar arată că acest proiect de hotărâre urmează a fi pus pe ordinea de zi la 
ședința ordinară din luna iunie, în perioada următoare consilierii putând studia meterialele 
anexate. Dânsul spune că, aceste discuții între formațiunile politice nu-l vor împiedica ca în 
continuare să aibă o atitudine pozitivă față de celelalte instituții de învățământ cu limba de 
predare română, coaliția celor două partide nu poate fi slăbită de cel de-al treilea. 

Președintele de ședință domnul consilier Ciarnău Cluadiu este de părere că liderii 
grupurilor din consiliul local ar trebui să se întâlnească de mai multe ori pentru a discuta 
problemele astfel se vor putea evita aceste situații neplăcute. 

În încheiere domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel  arată că, fiecare om își arată 
caracterul adevărat în situații conflictuale. Acum se putea lua o hotărâre care privea viitorul 
copiilor, a unor obiective care priveau viitorul urbei. Speră totuși că obiectivul nu este pierdut 
și în ședința viitoare să se ajungă la un consens, având în față țelul suprem,  cel al drepturilor 
copiilor. 

Domnul Ciora Florian arată că nu se împotrivesc adoptării hotărîrii, dar nu cu 
încălcarea pașilor legali, termenele să fie respectate, materialele să fie trimise în timp. 

Sala este părăsită de domnul consilier Pop Viorel. 
 
Punctul patru. Proiectul de hotărâre  privind modificarea si completarea  comisiilor  

constituite la nivelul Consiliului Local in baza propriului regulament de functionare  sau a 
unor legi speciale - inițiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost 
studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia juridică. 
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Domnul consilier Arkosi Anton arată că în urma unor înțelegeri comune între partidele 
reprezentate în consiliul local, comisiile constituite la nivelul consiliului local vor fi 
completate cu membrii din partea grupului PNL, având în vedere că la momentul constituirii 
lor, PNL nu a avut propuneri. In ciuda celor petrecute la punctul anterior roagă respectarea 
acestei înțelegeri și adoptarea proiectului de către grupul UDMR. 

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel atrage atentia doamnei secretar cu privire la 
atentia pe care trebuie sa o aiba in trimiterea materialelor din timp si arată că, cu toate că a 
primit materiale cu întârziere ,va vota adopotarea hotărârii în acest sens.  

Nu sunt purtate alte discuții, trecându-se la votarea proiectului sub forma prezentată. 
Cu 13 voturi pentru este adoptată Hotărârea nr. 94 din 15 iunie 2017 privind 

modificarea si completarea  comisiilor  constituite la nivelul Consiliului Local in baza 
propriului regulament de functionare  sau a unor legi speciale. 

 
Domnul preşedinte de ședință Ciarnău Claudiu propune domnului primar ca viitoarea 

ședință să aibă loc în data de 29 iunie 2017. 
Nu sunt purtate alte discuţii, domnul preşedinte Ciarnău Claudiu mulţumeşte tuturor 

celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 
 
 

      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ             SECRETAR                            
Ciarnău Claudiu Ioan                  jr.Demeter Cornelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


