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P R O C E S   V E R B A L 
 
 
 Încheiat azi 27 aprilie 2017, cu ocazia şedinţei de 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. Lazăr Ioan,  8. 
Mărieș Mihaela,   9.Nagy Gabriella, 10. Oros Ramona Alice, 11. Papai Iosif, 12. Pop Raul 
Cristian,  13. Pop Viorel,  14. Şandor Emil, 15. Szabo Peter Istvan. Absentează la deschiderea 
lucrărilor :  Ciarnău Claudiu Ioan și Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil. 

Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 
secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă  doamna Ciupe 
Elena, sef serviciu administrație publică locală, Bereretu Viorica – șef Birou buget 
contabilitate,  Bisa Eva, director adjunct Direcția Tehnică, Ardelean Sorin seful Poliției locale 
Marghita, Demeter Veronica – director Casa de Cultură Marghita, Botoș Alexandru – 
consilierul primarului. 
 La lucrările ședinței participă de asemenea delegatul sătesc din Ghenetea Naghi Marin. 

Auditoriu: Chiș Calin Cornel  comandantul Poliției municipiului Marghita, precum și 
Micula Lidia, Lars Gustavsson, din partea Fundației Creștine ELIM Marghita și Liț-Demian 
Gheorghe - preot paroh Parohia greco-catolică Marghita. 

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
Primăria Municipiului Marghita, în data de 21 aprilie  2017,  a Dispoziţiei Primarului nr. 227  
din  21 aprilie 2017. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 
Consilierii au fost convocaţi în data de  21 aprilie 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 15 consilieri, ședința fiind statutară. 

Președintele de ședință este domnul consilier  Borsi Ernest.  
Domnul consilier PSD Pop Raul Cristian retrage ”Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Marghita” inițiat de dânsul. 
Cu această modificare  președintele de ședință supune spre aprobarea consiliului 

următoarea: 
 

Ordinea de zi 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea convențiilor definitive  pentru acordarea de servicii 
de asistență socială încheiate  între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Asociația 
Caritas Catolica Marghita, între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Fundația Creștină 
Elim și   între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Asociația „Speranța pentru 
schimbare” pentru  anul 2017  
                    Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                    Raport de avizare : Comisia de buget finanțe  
 
2.  Proiect    de Hotărâre  privind aprobarea Planului de asigurare  cu resurse umane, materiale 
și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul  2017 
                    Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
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                    Raport de avizare : Comisia de buget finanțe 
 
3.  Proiect de hotărâre  pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activități nonprofit 
de interes local  și a  formularelor anexate , aprobate inițial  prin H.C.L. nr. 35 din 25.04.2013 
                   Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                    Raport de avizare: Comisia sociala, cultura, sport , tineret  
 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării in folosința cu titlu gratuit a spaţiului situat pe 
str. Eroilor , cu nr. cad. 67 in suprafața construita de 69 mp. către Centrul Multifuncțional 
Sfânta Ecaterina cu sediul in Chiraleu nr. 148 si punct de lucru in Marghita str. Eroilor nr. 6/a 
Marghita  pentru înființarea unei cantine sociale 
                    Inițiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                    Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget 
finanțe ; Comisia juridică 
 
5.  Informare privind activitatea Casei de Cultura a municipiului Marghita pe anul 2016 
                     Prezintă: d-na director Demeter Veronica 
 
6.  Raport  de activitate al politiei locale a municipiului Marghita pe primul trimestru al anului 
2017  
                   Prezintă: șef serviciu Poliție Locală Ardelean Mihai Sorin  
  
7.   Probleme curente. 

 
Ordinea de zi este aprobată cu 15 voturi ”pentru”,  fiind astfel adoptată Hotărârea 

nr.66 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 30 martie 
2017. 
 

Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea convențiilor definitive  pentru 
acordarea de servicii de asistență socială încheiate  între Consiliul Local al Municipiului 
Marghita și Asociația Caritas Catolica Marghita, între Consiliul Local al Municipiului 
Marghita și Fundația Creștină Elim și   între Consiliul Local al Municipiului Marghita și 
Asociația „Speranța pentru schimbare” pentru  anul 2017 este prezentat de inițiator, domnul 
primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de 
specialitate. 
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe. 

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

Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.67 din 27 aprilie 2017, 
privind aprobarea convențiilor definitive  pentru acordarea de servicii de asistență socială 
încheiate  între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Asociația Caritas Catolica 
Marghita, între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Fundația Creștină Elim și   
între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Asociația „Speranța pentru schimbare” 
pentru  anul 2017. 
 
 Sosește în sală domnul consilier Ciarnău Claudiu. 
 

Punctul doi.  Proiectul    de hotărâre  privind aprobarea Planului de asigurare  cu 
resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgentă din municipiul 
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Marghita pe anul  2017 este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe. 

Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată.  
 Cu votul ”pentru” a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.68 din 27 aprilie 2017 
privind aprobarea Planului de asigurare  cu resurse umane, materiale si financiare pentru 
gestionarea situațiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul  2017. 
 
 Sosește în sală domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel. 

 
Punctul trei.  Proiectul de hotărâre  pentru modificarea Regulamentului privind 

regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita 
pentru activități nonprofit de interes local  și a  formularelor anexate , aprobate inițial  prin 
H.C.L. nr. 35 din 25.04.2013 este prezentat de inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia socială, cultura, sport , tineret. 
Președintele comisiei doamna consilier Nagy Gabriella, arată că în viitor acest regulament ar 
trebui revizuit, deoarece sunt multe sesizări din partea asociațiilor și fundațiilor că acest  
regulament este mult prea stufos.  
 Doamna secretar Demeter Cornelia, arată că acest regulament a fost inițiat de domnul 
primar, pe baza documentației întocmite de compartimentul de specialitate și ea respectă 
întocmai prevederile legale. Dânsa nu contestă că sunt alte autorități publice care au 
regulamente mai simple, însă adoptarea azi a hotărârii de modificare nu exclude , ca pe viitor 
acest regulament la inițiativa consilierilor să fie revizuit și simplificat. 

Domnul consilier Sandor Emil este de acord cu simplificarea regulamentului, dar 
pentru a nu lăsa asociațiile și fundațiile fără bani, solicită să se dea curs solicitărilor pe baza 
vechiului regulament. 
 Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel propune ca, compartimentul de specialitate să 
studieze alte regulamente mai puțin stufoase și să vină cu o propunere în acest sens, 
bineînțeles cu respectarea prevederilor legale în domeniu. 

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

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.69 din 27 aprilie 2017 
pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de 
la bugetul local al municipiului Marghita pentru activități nonprofit de interes local  și a  
formularelor anexate , aprobate inițial  prin H.C.L. nr. 35 din 25.04.2013. 
 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării in folosința cu titlu gratuit 
a spaţiului situat pe str. Eroilor , cu nr. cad. 67 in suprafața construita de 69 mp. către Centrul 
Multifuncțional Sfânta Ecaterina cu sediul in Chiraleu nr. 148 si punct de lucru in Marghita 
str. Eroilor nr. 6/a Marghita  pentru înființarea unei cantine sociale este prezentat de inițiator, 
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul 
comisiilor de specialitate. 
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanțe și 
administrare a domeniului public și privat și Comisia juridică. 
 Domnul consilier Arkosi Anton președintele comisiei de administrare a domeniului 
public și privat, vine cu o propunere de completare a proiectului de hotărâre în sensul: 

- Finalizarea lucrării de amenajare a Cantinei sociale și punerea ei în folosință să fie în 
termen de un an de zile. 
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- Locația să fie utilizată numai în scopul acordării ei adică Cantină socială. 

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

Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.70 din 27 aprilie 2017 
pentru aprobarea dării in folosința cu titlu gratuit a spaţiului situat pe str. Eroilor , cu nr. 
cad. 67 in suprafața construita de 69 mp. către Centrul Multifuncțional Sfânta Ecaterina 
cu sediul in Chiraleu nr. 148 si punct de lucru in Marghita str. Eroilor nr. 6/a Marghita  
pentru înființarea unei cantine sociale. 
 

Punctul cinci.  Informarea privind activitatea Casei de Cultura a municipiului 
Marghita pe anul 2016 este prezentat de doamna director Demeter Veronica. 

Domnii consilier Sas Adăscăliții Marcel, Ciora Florian și doamna consilier Oros 
Ramona salută activitatea desfășurată pe anul 2016. 

Consiliul local a luat act de informarea prezentată.  
 

Punctul șase.  Raportul  de activitate al politiei locale a municipiului Marghita pe 
primul trimestru al anului 2017  este prezentat de  șeful serviciului Poliție Locală , domnul 
Ardelean Mihai Sorin.  

Discuții: 
Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel este de părere că se vede o îmbunătățire a 

activității desfășurate de Poliția locală. Pentru o bună acoperire a teritoriului de patrulat, 
propune achiziționarea de biciclete pentru patrularea agenților în parcuri și în zonele unde 
mașina nu poate intra. Atrage atenția asupra fenomenului parcărilor neregulamentare în oraș, 
pe trotuare, spații verzi și mai mult a parcării vehiculelor care sunt comercializate de 
proprietari. La nivelul orașului, arată dânsul, ar trebui amenajate parcări, aprobat un 
regulament în acest sens și mai apoi aplicat.  Ordinea în oraș trebuie respectată. De asemenea 
angajații din subordinea instituției primarului, ai consiliului local trebuie responsabilizați să 
facă tot posibilul ca lucrurile să meargă bine, atât la nivel de instituție cât și în oraș. Hotărârile 
luate de consiliul local trebuie puse în practică și respectate de cetățeni. Trebuie neapărat găsit 
un echilibru între instituții și cetățeni pentru ca lucrurile să o ia în direcție bună. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu de asemenea își exprimă nemulțumirea asupra 
modului în care cetățenii orașului înțeleg parcarea vehiculelor și comercializarea acestora. 
Poliția locală în acest sens acționează bine, dar trebuie urgentat elaborarea unui nou 
regulament de parcare, și pus cât mai urgent în practică. 

Domnul consilier Dragomir Cristian este de părere că acolo unde nu se poate să se 
monteze indicatoare în acest sens și șoferii obligați la respectarea lor. 
  

Punctul șapte.   Probleme curente. 
Prezent în sală Chiș Calin Cornel  comandantul Poliției municipiului Marghita, se 

prezintă în fața consiliului, fiind nou numit în această funcție și își exprimă speranța că vor 
avea o colaborare fructuoasă cu autoritatea locală. Consiliul local îi dorește spor în activitatea 
pe care o v-a desfășura la conducerea instituției. 

De asemenea reprezentanții Fundației Creștine ELIM Marghita  Micula Lidia și Lars 
Gustavsson, mulțumesc consiliului pentru sprijinul acordat fundației și invită consilierii să 
viziteze obiectivele fundației pentru a căpăta o imagine clară asupra activității pe care aceștia 
o desfășoraă. 

Domnul Liț-Demian Gheorghe - preot paroh Parohia greco-catolică Marghita, solicită 
consiliului local să adopte o hotărâre prin acare stabilesc chiria pe tot anul, pentru terenul 
deținut de parohie în cadrul pieței agro-alimentare din strada Nicole Bălcescu și totodată 
invită domnii consilieri la negocieri pentru achiziționarea terenului respectiv. Ofertele 
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dumnealui sunt : varianta I -7.5 mii lei achitate  pe o perioada de 2 ani sau varianta II cladirea 
de pe str. Tudor Vladimirescu (fosta cladire a Gostatului) + 60.000 euro.   

 
Consiliul local a luat la cunoștință solicitarea prezentată urmand a purta discutii. 
Consiliul local revine la punctul retras pentru adoptare de domnul consilier Pop Raul 

Cristian și stabileste necesitatea  unei comisii care să studieze posibilitatea înființării Clubului 
Sportiv Municipal Marghita. Sunt propuși membrii în comisie  - UDMR -  Horvath Sandor și 
Almași Ștefan, PSD- Pop Raul Cristian și Sas Adăscăliții Marcel, PNL – Sandor Emil și 
Dragomir Cristian. 

Domnul consilier Arkosi Anton prezintă cererile discutate în cadrul Comisiei de buget 
finanțe și administrare a domeniului public și privat. Cererile și soluțiile date acestor cereri fac 
parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu solicită domnului primar să ia măsurile necesare  
toaletării șanțurilor de la marginea drumului de intrare în municipiu dinspre Otomani, 
deoarece aici vegetația este scăpată de sub control. Domnul primar arată că au fost purtate 
discuții cu o firmă specializată și se vor începe lucrările cât mai curând. 

Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Borsi Ernest mulţumeşte tuturor celor 
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
  
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ    SECRETAR 
               Borsi Ernest                       jr.Demeter Cornelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


