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P R O C E S   V E R B A L 
 
 
 Încheiat azi 28 septembrie 2017, cu ocazia şedinţei ordinare 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.Ciora Florian, 5. Dragomir Iuliu Cristian, 6. Horváth Sándor, 7. Mărieș Mihaela, 8. 
Nagy Gabriella, 9. Oros Ramona Alice, 10.  Papai Iosif,  11. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 12. 
Szabo Peter Istvan, 13. Şandor Emil. Absentează motivat:  Ciarnau Claudiu Ioan,  Lazăr Ioan, 
Pop Raul Cristian, Pop Viorel. 
 Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan și 
secretarul municipiului – doamna Demeter Corelia, Ciupe Elena,  șef serviciu administrație 
publică locală. De asemenea participă doamna, Ciupe Elena,  șef serviciu administrație 
publică locală, Bereteu Viorica - șef serviciu buget-contabilitate și consilierii primarului 
Botoș Alexandru și Demian Zsolt. 
  La lucrările ședinței este prezent și delegatul sătesc din Ghenetea, domnul Naghi 
Gavril. 
 Auditoriu Zdârcea Octavian și Margareta. 
 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 22 septembrie 2017 ,  a Dispoziţiei 
Primarului nr. 610 din 22 septembrie 2017. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi 
obiective în acest sens. Consilierii au fost convocaţi în data 22 septembrie 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 4-5 zile înaintea 
 şedinţei de consiliu. 

Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 13 consilieri, absentează motivat 4 consilieri, ședința fiind statutară. 

Deoarece preşedintele de şedinţă ales, domnul consilier Ciarnau Claudiu Ioan 
absentează șe alege președinte de ședință domnul consilier Ciora Florian. Este astfel adoptată 
cu 13 voturi pentru Hotărârea nr.134 din 28 septembrie 2017 privind alegerea președintelui 
de ședință. 

Se supun spre aprobare procesele verbale încheiate cu ocazia ședințelor anterioare de 
consiliu din 30 august 2017 și 19 septembrie 2017. Procesele verbale sunt aprobate sub forma 
întocmită. 

La solicitarea domnului primar se retrage de pe ordinea de zi punctul patru Proiect de 
hotarare pentru aprobarea vanzarii si  stabilirea pretului de vânzare  a terenului proprietate 
privata   in  cota  de 2118  mp. / 2156 mp nr. cad.  101896  inscris in CF  101896 Marghita , 
Calea Republicii nr. 33 catre proprietarii constructiei  edificate pe acest teren , domnii Savu 
Ovidiu Augustin, Buzila Sorin Petru si Buzila Florentina , Sarca Ovidiu Mircea si Sarca 
Adriana Simona.  

Cu acesată modificare președintele de ședință supune la vot următoarea 
 

Ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a 
municipiului  Marghita pe anul 2017  
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare . Comisia de buget finante  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Zilelor Municipiului  Marghita si a  contractului 

de parteneriat între municipiul Marghita și SC Top Press SRL Oradea pentru 
organizarea festivitatilor  
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare : Comisia de cultura si comisia de buget finante  
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Marghita în cadrul 
proiectului “Sustainable cross-border cooperation for citizens between Marghita and 
Berettyóújfalu municipalities” (Cooperare transfrontalieră sustenabilă pentru cetățeni 
între municipalitățile Marghita și Berettyóújfalu), acronim CCC_MB și a contribuției 
proprii necesare implementării acestuia 

 Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
 Raport de avizare : Comisia de buget finante si comisia juridica, integrare europeana, 
cooperare transfrontalieră 
 

4.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului 
financiar de la bugetul municipiului Marghita  unităţilor de cult din municipiul 
Marghita aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare : Comisia de buget finante si Comisia juridica  
 
5.Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru unitătile de cult 
apartinand cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita pe anul 2017  
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare : Comisia de buget finante  
 
6.Proiect pentru aprobarea modului de valorificare  a masei lemnoase din fondul  
forestier proprietate publica a UAT Marghita , a pretului de referinta si a stabilirii 
modului de valorificare pe specii si sortimente , in conformitate cu HG 924/2015  
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare : Comisia de buget finante  si administrarea domeniului public si 
privat  

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor,fundațiilor și cultelor recunoscute în 
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care au solicitat 
subvenții în baza Legii nr. 34/1998 și a Normelor metodologice de aplicare aprobată 
prin HG nr.1153/2001 cu completările și modificările ulterioare,a Ghidul solicitantului,  
a Grilei de evaluare și a categoriilor de servicii sociale. 

         Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
         Raport de specialitate: Comisia de buget finante  

Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție                                                  
socială 

 
8. Proiect de hotărâre privind  completarea HCL nr.79/24.06.2015 pentru  stabilirea 
stațiilor de autobuz şi microbuz pe terenuri apaţinând domeniului public al 
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municipiului Marghita, pentru utilizarea de către operatorii care efectuează transportul 
de persoane în curse regulate și curse regulate speciale. 
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

           Raport de specialitate: Comisia administrare a domeniului public și privat 
    

9. Proiect de hotarare  privind aprobarea programului de transport public local prin 
curse regulate pe traseele Marghita –Ghenetea si Marghita-Chet  
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

           Raport de specialitate: Comisia administrare a domeniului public și privat 
    

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea 
locuintelor sociale care s-au eliberat in anul 2017 pană la intcmirea si aprobarea de 
catre Consiliul Loca a unei noi liste 
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

          raport de specialitate: Comisia socială 
 

11. Probleme curente 
 
Ordinea de zi este aprobată, cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu 13 voturi 

”pentru„  din totalul de 17 prezenți, Hotărârea nr. 135   din 28 septembrie 2017 privind 
aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 28 septembrie 2017 și a proceselor verbale 
încheiate cu ocazia ședințelor anteriorare.  
 

Punctul unu. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si 
cheltuieli a municipiului  Marghita pe anul 2017,	 a fost inițiat de domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau. Materialele au fost dezbătute în cadrul ședințelor pe comisii de specialitate.		

Doamna Bereteu Viorica arată că a sosit între timp o adresă din partea ANAF, prin 
care au fost retrase unele sume din cote defalcate din TVA, la capitolul drepturile asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap și a stimulentelor educaționale. În urma unor calcule 
efectuate s-a constatat că, sumele care rămân în buget vor acoperi cheltuielile necesare pentru 
acest an. De asemenea dânsa arată că pentru o rectificare viitoare a primit o solicitare din 
partea Liceului Tehnologic ”Horea”, pentru suma de 20.000 lei, pentru achiziționarea de 
motorină necesară profilului mecanică agricolă, pentru funcționarea tractorului. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public. 

Domnul consilier Dragomir Cristian întreabă că la sumele alocate din buget pentru 
poliția locală, ocuparea posturilor vacante, pentru ce s-au solicitat banii. 

Domnul Ardelean Sorin, arată că au fost ocupate prin concurs trei posturi vacante , 
suma de 12.619 lei, fiind necesară pentru echipamentul acestora, sume ce există alocate le 
Poliția locală, dar la un alt capitol bugetar. 

Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri, din 13 prezenți este adoptată Hotărârea nr.136 din 
28 septembrie 2017  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli a 
municipiului  Marghita pe anul 2017. 
 
 Punctul doi.	Proiect de hotărâre privind aprobarea Zilelor Municipiului  Marghita si a  
contractului de parteneriat între municipiul Marghita și SC Top Press SRL Oradea pentru 
organizarea festivitatilor ,	 	 a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialele au fost dezbătute în cadrul ședințelor pe comisii de specialitate.		
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Raportul de avizare favorabile este prezentat de Comisia cultura și cea de buget 
finanțe. 

Domnul consilier Arkosi Anton cere unele lămuriri suplimentare în ceea ce privește 
contractul cu firma organizatoare, fiind prevăzute  62.000 lei, contravaloarea a două 
spectacole. Celelalte manifestații probabil, precum și focul de artificii necesită alți bani. Ce 
sumă se estimează pentru cheltuielile totale? 

Domnul primar arată că, unele manifestații vor fi organizate din bugetul alocat Casei 
de Cultură.  

 Doamna Bereteu Viorica răspunde că,o parte din spectacole pot fi organizate din banii 
alocați pentru activitățile culturale, din bugetul Casei de Cultură. Focurile de artificii ar urma 
să fie suportate din bugetul local.  

Domnul primar arată că vor fi necesari aproximativ 15.000 lei, pentru focul de artificii. 
Domnul Arkosi Anton, de ce nu s-au inclus aceste sume în rectificarea actuală, să nu 

apară discuții într-o ședință viitoare. 
Domnul Dragomir Cristian – întreabă, ”ce ne asigură firma? Dacă autoritatea locală 

plătește, curentul, salubritatea...” 
Domnul primar arată că firma asigură scena, sonorizarea, iluminatul, cele două 

formații, organizarea altor spectacole mai mici, organizarea activității comercianților, etc. 
Domnul Arkosi Anton, trebuie să ne dăm acordul pentru suma de 62.000 lei, și 

celelalte sume 15.ooo lei focul de artificii și eventual alte cheltuieli neprevăzute mai mici. 
Domnul Sas Adăscăliții Marcel arată că, e bine să contractezi o firmă pentru 

organizarea evenimentului, un eveniment de o asemenea avengură trebuie organizat de 
specialiști. Sumele necesare trebuie aprobate în acesată ședință și nu într-o ședință viitoare. 

Domnul primar spune că au fost alocati 200.000 lei în bugetul de la cultură, sumă ce 
este de ajuns pentru organizarea evenimentelor. Dacă consiliul local este de acord anul viitor 
evenimentul poate fi  organizat de primărie sau de o altă firmă care se ngajează pentru acest 
lucru. 

Doamna Bereteu Viorica, dacă se hotărește rectificarea bugetului pentru focul de 
artificii cu suma de 15.000 lei, se poate opera în actuala rectificare. În ceea ce privește 
celelelte sume, au fost alocați banii la Casa de cultură. Trebuie să ne încadrăm în aceste 
prevederi... dacă nu, poate atunci trebuie o rectificare nouă. 

Doamna Mărieș Mihaela – arată că dacă anul trecut nu ne-a plăcut evenimentul 
organizat de Top Prest, fiind nevoiți să suplimentăm sumele alocate ulterior , poate nu ar 
trebui organizate aceste evenimente. Întreabă cât ne-a costat evenimentul de anul trecut? – se 
vehiculează suma de 150.000 lei.  

Domnul Sandor Emil este de părere că cele două formații nu vor costa nicidecum 
suma de 62.000 lei, adică aproximativ 15.000 euro. 

Se ia o scurtă pauză pentru discuții. 
Domnul Horvath Sandor spune că organizarea manifestațiilor de către o firmă de 

specialitate este cea mai bună variantă, mai ales că în zilele de azi și o nuntă de țară se 
organizează cu firme specializate. Este de părere că nu vom ști niciodată cât vor costa execat 
evenimentele. Avem o sumă alocată, dar acestea sunt previziuni. Dacă se depășete se justifică, 
fiind necesară rectificarea numai atunci, acesata fiind și esența rectificării de buget. 

Dommul Sandor Emil este de părere că la ședința viitoare, fiind probabil o ședință 
extraordinară la început de octombrie, să se vină totuși cu o propunere de buget cât mai 
apropită de realitate. 

Nefiind alte discuții domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotărâre 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 9 consilieri, 4 abțineri – Ciora Florin, Dragomir Cristian, Oros 
Ramona și Sandor Emil, este adoptată  Hotărârea nr.137 din 28 septembrie 2017 privind 
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aprobarea Zilelor Municipiului  Marghita si a  contractului de parteneriat între municipiul 
Marghita și SC Top Press SRL Oradea pentru organizarea festivitatilor. 

 
Punctul trei. Proiectul de hotarare privind aprobarea participării Municipiului 

Marghita în cadrul proiectului “Sustainable cross-border cooperation for citizens between 
Marghita and Berettyóújfalu municipalities” (Cooperare transfrontalieră sustenabilă pentru 
cetățeni între municipalitățile Marghita și Berettyóújfalu), acronim CCC_MB și a contribuției 
proprii necesare implementării acestuia a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau. Materialele au fost dezbătute în cadrul ședințelor pe comisii de specialitate.  

Comisia de buget finante si comisia juridica, integrare europeana, cooperare 
transfrontalieră au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuții domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotărâre sub 
forma inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 12 consilieri, lipsește din sală doamna consilier Nagy Gabriella, 
este adoptată  Hotărârea nr.138 din 28 septembrie 2017 privind aprobarea participării 
Municipiului Marghita în cadrul proiectului “Sustainable cross-border cooperation for 
citizens between Marghita and Berettyóújfalu municipalities” (Cooperare transfrontalieră 
sustenabilă pentru cetățeni între municipalitățile Marghita și Berettyóújfalu), acronim 
CCC_MB și a contribuției proprii necesare implementării acestuia. 

 
Punctul patru. Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea sprijinului financiar de la bugetul municipiului Marghita  unităţilor de cult din 
municipiul Marghita aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a fost inițiat de 
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost dezbătute în cadrul ședințelor pe 
comisii de specialitate. 

 Comisia de buget finante si Comisia juridică au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Domnul Sas Adăscăliții Marcel, este de părere că regulamentul este bun și acum 

împărțirea banilor se face după un regulament stabilit conform legii.  
Doamna Bereteu Viorica, arată că sumele alocate au fost împărțite conform numărului 

de enoriași ai fiecărui cult, de comun acord cu reprezentanții acestora.  
Se propune membru în comisia de evaluare şi selecţia cererilor de sprijin financiar,  

domnul consilier Szabo Peter, membru al comisiei culte. Propunerea este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

Nefiind alte discuții domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotărâre 
sub forma inițiată și completată cu membrul în comisia de selecționare.. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri este adoptată  Hotărârea nr.139 din 28 septembrie 
2017 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la 
bugetul municipiului Marghita  unităţilor de cult din municipiul Marghita aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România. 

 
Punctul cinci. Proiectul de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru 

unitătile de cult apartinand cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita pe anul 2017 
a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost dezbătute în 
cadrul ședințelor pe comisii de specialitate. 

Comisia de buget finanțe a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Domnul consilier Dragomir Cristian a studiat materialul și are o nelămurire în cee ce 

privește existența celor două tabele. 
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Doamna Bereteu Viorica, arată că tabelul de sus reprezintă sumele care au fost 
returnate de culte în urma controlului curții de conturi, și care au fost realocate acestora, iar 
tabelul de jos prezintă repartizarea sumei alocate din bugetul actual. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat cu 13 voturi ”pentru” Hotărârea 
nr.140 din 28 septembrie 2017 privind acordarea de sprijin financiar pentru unitătile de 
cult apartinand cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita pe anul 2017. 

 
Punctul șase. Proiectul pentru aprobarea modului de valorificare  a masei lemnoase din 

fondul  forestier proprietate publica a UAT Marghita , a pretului de referinta si a stabilirii 
modului de valorificare pe specii si sortimente , in conformitate cu HG 924/2015, a fost inițiat 
de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost dezbătute în cadrul ședințelor 
pe comisii de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finante  si 
administrarea domeniului public si privat. 

Nefiind discuții domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotărâre sub 
forma inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri,  este adoptată  Hotărârea nr.141 din 28 septembrie 
2017 pentru aprobarea modului de valorificare  a masei lemnoase din fondul  forestier 
proprietate publica a UAT Marghita , a pretului de referinta si a stabilirii modului de 
valorificare pe specii si sortimente , in conformitate cu HG 924/2015. 

 
Punctul șapte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care au 
solicitat subvenții în baza Legii nr. 34/1998 și a Normelor metodologice de aplicare aprobată 
prin HG nr.1153/2001 cu completările și modificările ulterioare, a Ghidul solicitantului,  a 
Grilei de evaluare și a categoriilor de servicii sociale, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau. Materialele au fost dezbătute în cadrul ședințelor pe comisii de specialitate 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de buget finante și Comisia 
socială, învățământ, sănătate, culte și protecție socială. 

Doamna secretar Demeter Cornelia face precizări privind noutățile apărute în legislația 
specifică, care au fost incluse în acest regulment. 

Nefiind discuții domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotărâre sub 
forma inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri,  este adoptată  Hotărârea nr.142 din 28 septembrie 
2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de 
evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care au solicitat subvenții în baza 
Legii nr. 34/1998 și a Normelor metodologice de aplicare aprobată prin HG nr.1153/2001 
cu completările și modificările ulterioare, a Ghidul solicitantului,  a Grilei de evaluare și a 
categoriilor de servicii sociale. 
 

Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind  completarea HCL nr.79/24.06.2015 pentru  
stabilirea stațiilor de autobuz şi microbuz pe terenuri apaţinând domeniului public al 
municipiului Marghita, pentru utilizarea de către operatorii care efectuează transportul de 
persoane în curse regulate și curse regulate speciale, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau. Materialele au fost dezbătute în cadrul ședințelor pe comisii de specialitate 
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Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia administrare a domeniului 
public și privat. 

Nefiind discuții domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotărâre sub 
forma inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri,  este adoptată  Hotărârea nr.143 din 28 septembrie 
2017 privind  completarea HCL nr.79/24.06.2015 pentru  stabilirea stațiilor de autobuz şi 
microbuz pe terenuri apaţinând domeniului public al municipiului Marghita, pentru 
utilizarea de către operatorii care efectuează transportul de persoane în curse regulate și 
curse regulate speciale. 
    

Punctul nouă. Proiectul de hotarare  privind aprobarea programului de transport public 
local prin curse regulate pe traseele Marghita –Ghenetea si Marghita-Chet a fost inițiat de 
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost dezbătute în cadrul ședințelor pe 
comisii de specialitate. 

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

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel mulțumește pentru promptitudinea cu care 
autoritatea locală a înființat noua stație de autobuz din Ghenetea și cu care au contractat firma 
care efectuaeză transportul copiilor din Ghenetea, la Marghita, la preuțri apreciabil de mici. 

Nefiind alte discuții domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotărâre 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri,  este adoptată  Hotărârea nr.144 din 28 septembrie 
2017 privind aprobarea programului de transport public local prin curse regulate pe 
traseele Marghita –Ghenetea si Marghita-Chet. 
    

Punctul zece. Proiectul de hotarare privind aprobarea Listelor de prioritate pentru 
acordarea locuintelor sociale care s-au eliberat in anul 2017 pană la intcmirea si aprobarea de 
catre Consiliul Loca a unei noi liste, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialele au fost dezbătute în cadrul ședințelor pe comisii de specialitate 
          Avizul favorabil este dat de Comisia socială. 

 Nefiind alte discuții domnul Ciora Florin propune spre aprobare proiectul de hotărâre 
sub forma inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 13 consilieri,  este adoptată  Hotărârea nr.145 din 28 septembrie 
2017 privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea locuintelor sociale care s-au 
eliberat in anul 2017 pană la intcmirea si aprobarea de catre Consiliul Loca a unei noi 
liste. 
 

11. Probleme curente 
În cadrul Comisiei de buget finanțe au fost dezbătute trei cereri: 
- Adunarea  baptiștilor rromi prin domnul Takacs Emeric, solicită atribuirea unui 

spațiu în fosta locație din strada Eroilor. Cererea se va discuta după lămurirea 
situației cererilor depuse anterior pentru locațiile din acesată clădire. 

- Poliția municipiului Marghita, solicită din partea consiliului local achiziționarea 
unui aparat și a testelor necesare pentru detectarea substanțelor halucinogene. 
Doamna Bereteu  Viorica arată că au fost alocati bani pentru un astfel de aparat la 
spital, dar suma nu acoperă chetuielile necesare achiziționării unui aparat 
performant, urmând ca la o rectificare de buget să se revină la solicitare, daca va fi 
cunoscută suma exactă necesară. 

- SC RAMAN TRANS SRL Marghita, solicită cumpărarea terenului de 320 mp., 
limitrof cu proprietatea lor, acesta fiind un canal care a fost tubat de firmă. 
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Comisia este în principiu de acord, dar numai după ce va fi finalizat aliniamentul 
nou al străzii I.L.Caragiale și în  urmd discuțiilor purtate cu reprezentantul firmei. 

Domnul consilier Arkosi Anton readuce în discuție problema capelelor din satele Cheț 
și Ghenetea, fapt pentru care solicită din partea serviciului de contabilitate un extras, cu câți 
bani au fiost alocați de la bugetul local pentru capela din Ghenetea, având astfel o iddee cu 
aproximație de câți bani vor fi necesari pentru capela din Cheț. 

Domnul primar arată că la Ghenetea au fost alocați până acum aproximativ 53 mii lei, 
mai fiind necesară alocarea a încă 22 mii lei, pentru definitivarea lucrărilor. Deci pentru o 
capelă ar fi necesari cam 75 mii lei.  

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel arată că, cetățeni ai satului Ghenetea se arată 
nemulțumiți de situația în care se află capela. Cu banii alocați de la primărie și cu donațiile de 
la enoriași capela trebuia demult terminată. Ambele localități Cheț și Ghenetea au nevoie de 
condiții civilizate de înmormântare,  nu se pot pompa bani numai într-o locație și în alta nu. 

Domnul consilier Sandor Emil, spune că, capela din Ghenetea a  început să fie 
construită în urmă cu patru ani, nefiind definitivată. Banii alocați pentru Ghenetea au fost 
verificați de Curtea de Conturi și nu s-au constatat nereguli la cheltuirea banului public. 
Consideră că ambele localități trebuie sprijinite financiar pentru a avea o capelă. 

Domnul Naghi Gavril – delegatul sătesc arată că preotul ortodox din sat și prim 
curatorul ar putea dat informațiile necesare privind modul de cheltuire a banilor, tât a 
sprijinului de la primărie cât și a donațiilor localnicilor. 

Domnul consilier Borsi Ernest, localnic al satului Cheț, arată că satul are nevoie de o 
nouă capelă, deoarece actuala capelă este la o distanță mare, 3 km de cimitirul ortodox și 
greco-catolic. 

Doamna Nagy Gabriella din partea comisiei sociale și în calitate de director al Liceului 
Teoretic Horvath Janos arată că arată au avut un control din partea Direcției de Sănătate 
Publică și au primit o avertizare și măsuri, în ceea ce privește școala din satul Cheț. Trebuie 
amenajat un grup sanitar interior pănă în luna decembrie 2017. Lucrările acoperișului școlii 
trebuie finalizate, securizarea curții trebuie definitivată (împrejmuirea curții) – monitorizarea 
calității apei din fântână nu este asigurată, mai ales că acum nici apă nu mai este în fântână.  

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel – arată că  liceul trebuie să rezilieze  
contractul pentru reabilitarea școlii din Cheț,  cu actuala firmă, pentru a se putea cere bani 
pentru repararea acoperișului, realizarea grupului sanitar, etc.  

Doamna Nagy Gabriella, lucrările sunt finalizate la un anumit stadiu, trebuie 
recepționate lucrările realizate și pentru cele nerealizate trebuie făcute demersurile necesare. 
Nu se pot solicita bani de reparații pe o investiție începută și neterminată. 
 Prezenți în sală domnul Zdîrcea Octavian și Margareta, proprietari ai unui chioșc din 
zona Crinului, nr.9, solicită consiliului să aprobe transformarea chiriei, în concesiune 
deoarece de când plătește chirie a cheltuit deja 3600 euro, iar acum magazinul nu aduce nici 
un câștig. 
 Doamna secretar Demeter Cornelia arată că, în ședința trecută a fost stabilit că în zona 
Crinului nr.9, nu se transformă chiriile în concesiune, ”terenurile rămân în chirie, fiind o zonă 
strategică de care orașul ar putea avea  nevoie pentru alte investiții”. Dacă respectiva clădire 
nu aduce un câștig ci numai pierdere, se poate valorifica. 

Domnul consilier Arkosi Anton toate chioșcurile din zonă sunt cu chirie nu se aprobă 
concesionarea. 

Domnul primar arată că degeaba insistă domnul Zdârcea, consiliul local nu revine la 
hotărârea inițială, terenurile ramân în chirie. 

Domnul Zdârcea Octavian și soția Margareta părăsesc sala de ședințe nemulțumiți de 
răspunsul dat. 
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Nu sunt purtate alte discuţii, domnul preşedinte Ciora Florian mulţumeşte tuturor celor 
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ            SECRETAR                                                           
Ciora Florian                            jr.Demeter Cornelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


