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P R O C E S   V E R B A L 
 
 
 Încheiat azi 27 iulie 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.Ciarnau Claudiu Ioan, 5. Ciora Florian, 6. Dragomir Iuliu Cristian, 7. Horváth 
Sándor, 8. Lazar Ioan, 9. Mărieș Mihaela, 10. Nagy Gabriella, 11.Oros Ramona Alice,  12. 
Pop Raul Cristian,  13. Pop Viorel, 14. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 15. Szabo Peter Istvan, 
16. Şandor Emil. Absentează domnul consilier  Papai Iosif . 
 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 Bereteu Viorica șef serviciu financiar contabil. 
De asemenea la luicrările ședinței este prezent și delegatul sătesc din Ghenetea, domnul Naghi 
Gavril. 
 Auditoriu: Popa Adrian, Sandu Buglea, Veronica Bursașiu, Ventel Mădălina, Koszta 
Tunde, Horvath Marinela, Demeter Ramona, Horvath Stefan, Demeter Călin, Ujvarosi Mark. 

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 21 iulie 2017,  a Dispoziţiei Primarului nr. 
366 din 21 iulie 2017. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest 
sens. Consilierii au fost convocaţi în data de  21 iulie 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 16 consilieri, ședința fiind statutară. 

Conform Regulamentului de funcționare a consiliului local preşedintele de şedinţă este 
domnul consilier Ciarnău Claudiu.  

Președintele de ședință supune spre aprobare procesul verbal întocmit cu ocazia 
ședinței anterioare de consiliu, ședința ordinară din 29 iunie 2017. Cu 16 voturi ”pentru”  
procesul verbal este aprobat sub forma întocmită.  

Domnul primar Pocsaly Zoltan retrage de pe ordinea de zi punctul 11: 
” Proiect de hotărâre privind aprobarea in principiu a vanzarii unei suprafete de teren de 81 
mp. din terenul cu nr. top. 335/3 , teren proprietate privata a municipiului Marghita catre 
proprietarii constructiei edificate pe acest teren , domnii Wendl Eric Ioan si Wendl Dorina” 

Fără acest punct președintele de ședință supune la vot așa cum a fost stabilită prin 
dispoziția primarului următoarea: 

 
Ordine de zi: 

 
1.    Proiect de hotarare pentru mandatarea Cabinetului de avocat Purdea Ioan Lucian in 
vederea reprezentării  intereselor Municipiului Marghita si implicit a Consiliului Local  
Marghita  in legătură cu toate demersurile ce ţin de rezolvarea disconfortului olfactiv  
provocat de cele doua firme ce functioneaza pe raza teritorial-administrativa Marghita, SC 
Nutrisuin SRL si SC Nutritin SRL  
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare. Comisia juridica 
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2.Proiect de hotarare   pentru aprobarea  Planului Urbanistic Zonal –Extindere ferma tineret 
suin ( 8-30 kg) , intravilan  Chet , nr. cad. 100361 Marghita, teren cu destinatii unitati agricole 
, beneficar – S.C.Nutritin S.R.L si revocarea HCL Nr. 61 din 27.10.2016  
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de mediu si Comisia de urbanism  
 
3. Proiect de hotarare privind concesionarea directa a unei suprafete de teren apartinand 
domeniului privat al municipiului Marghita situat in strada Pandurilor  nr. 25 A ,  
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
4. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului 
Marghita pe anul 2017  
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare. Comisia de buget finante  

 
5. Proiect de privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din 
cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Marghita, al Consiliului Local al Municipiului Marghita și serviciilor 
publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Marghita 
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare. Comisia de buget finante  
 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de functionare si organizare a 
consiliului local in urma noilor reglementari  privind indemnizatia consilierilor  locali 
prevazuta de art. 40 din Legea 153/2017  
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea declansării procedurii de expropiere a unui imobil , 
reprezentand  teren care se află in planul de dezvoltare al edificiilor  sociale a municipiului 
Marghita , în suprafata de 3528 mp. , inscris in CF 100040 -Marghita. nr. cad . 100040 
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: comisia juridica si comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
8. Proiect de hotarâre privind stabilirea  criterilor  si obiectivelor  pentru functia de  director 
din cadrul  Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita, 
criterii ce vor fi cuprinse in contractul de performanta al acestuia. 
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: comisia juridica 
 
9. Proiect de hotarâre  privind  stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportarea și 
depozitarea gunoiului menajer de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă,  
Canalizare și Salubrizare Marghita  
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare. Comisia de buget finante  
 
10. Proiect de hotarare  privind aprobarea programului de  îmbunatatire a eficientei  
energetice pentru municipiul Marghita 
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
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Raport de avizare. Comisia de mediu , agricultura  
 
11. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Listei solicitanţilor care au acces  şi a Listei  
solicitanţilor care nu au acces  la acordarea locuinţelor construite  prin fonduri ANL 
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia juridica 
 
12.     Proiect  de hotarare privind aprobarea modului de apreciere a valorii veniturilor familiei 
in vederea calcularii chiriei in cazuri speciale, la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, 
realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte in Municipiul Marghita 
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia juridica 
 
13. Proiect de hotarâre privind amplasarea unor cruci monumentale ( troite) pe domeniul 
public al municipiului Marghita  
Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de specialitate : Comisia de adminstrare a domeniului public si privat  
 
14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea “ PLANUL URBANISTIC ZONAL – Schimbarea 
Zonei Functionale in vederea construirii unui Cabinet Veterinar cu Spatiu Comercial si 
Cosmetica Animale -  Parter , nr. cad. 103613 – Marghita 
Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de specialitate. Comisia de urbanism  
 
15. Proiect de hotărâre  privind numirea reprezentantilor municipiului Marghita in adunarea 
generala  a actionarilor la SC Parc Balneomar SA 
Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de specialitate. Comisia juridica 
 
16. Hotărâre privind activitatea  asistenţilor  personali  desfăşurată  în  semestrul I al anului 
2017, respectiv 01 ianuarie -30 iunie 2017 
Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de specialitate: Comisia socială  
 
17. Raport  privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria municipiului  
Marghita pe semestrul I al anului   2017  
 
18. Probleme curente  

 
Ordinea de zi este aprobată, cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu 16 voturi 

”pentru„  Hotărârea nr. 105   din 27 iulie 2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței 
ordinare din 27 iulie 2017 și a procesului verbal întocmit cu ocazia ședinței anterioare.  
 

Punctul unu. Proiectul de hotarare pentru mandatarea Cabinetului de avocat Purdea 
Ioan Lucian în vederea reprezentării  intereselor Municipiului Marghita si implicit a 
Consiliului Local  Marghita  în legătură cu toate demersurile ce ţin de rezolvarea 
disconfortului olfactiv  provocat de cele doua firme ce functioneaza pe raza teritorial-
administrativa Marghita, SC Nutrisuin SRL si SC Nutritin SRL 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 juridică. 
Domnul consilier Sandor Emil arată că la încheierea acordului cu reprezentanții 

firmelor NUTRISUIN –NUTRITIN, să se introducă ca și o clauză, montarea unor filtre de 
miros pe aerisitoarele de la complexul porcin. 

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

Cu votul ”pentru”a 15 consilieri – lipsește din sală domnul consilier Arkosi Anton – 
este adoptată Hotărârea nr.106 din 27 iulie 2017 pentru mandatarea Cabinetului de avocat 
Purdea Ioan Lucian in vederea reprezentării  intereselor Municipiului Marghita si implicit 
a Consiliului Local  Marghita  în legătură cu toate demersurile ce ţin de rezolvarea 
disconfortului olfactiv  provocat de cele doua firme ce functioneaza pe raza teritorial-
administrativa Marghita, SC Nutrisuin SRL si SC Nutritin SRL. 

 
Punctul doi. Proiectul de hotarare   pentru aprobarea  Planului Urbanistic Zonal –

Extindere ferma tineret suin ( 8-30 kg) , intravilan  Chet , nr. cad. 100361 Marghita, teren cu 
destinatii unitati agricole , beneficar – S.C.Nutritin S.R.L si revocarea HCL Nr. 61 din 
27.10.2016 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 mediu și Comisia de 
urbanism.  

Domnul consilier Ciora Florian arată că, acțiunea de blocare a hotărârii în cusrul 
anului trecut a avut un rezultat. Firma a recunoscut că există probleme privind poluarea 
olfactivă, drept pentru care în ultimul timp se și vede o îmbunătățire a situației. 

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

Cu votul ”pentru”a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.107 din 27 iulie 2017 
pentru aprobarea  Planului Urbanistic Zonal –Extindere ferma tineret suin ( 8-30 kg) , 
intravilan  Chet , nr. cad. 100361 Marghita, teren cu destinatii unitati agricole , beneficar – 
S.C.Nutritin S.R.L si revocarea HCL Nr. 61 din 27.10.2016. 

 
Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unei suprafețe de 

teren aparținând domeniului privat al municipiului Marghita situat in strada Pandurilor  nr. 25 
A. 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 administrare a domeniului 
public și privat. 

 Domnul consilier Ciora Florian arată că este de acord cu acest proiect de hotărâre, dar 
să se respecte regulile în sensul ca să nu se facă ceva – construcții -  înainte de a se obține 
toate avizele și autorizațiile. 

Domnul primar spune că se vor urmări aceste aspecte în viitor. 
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată. 
Cu votul ”pentru”a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.108 din 27 iulie 2017 

privind concesionarea directa a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al 
municipiului Marghita situat in strada Pandurilor  nr. 25 A. 
 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre pentru rectificarea 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.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finante.  
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Domnul Sandor Emil arată că solicitarea sumei de 300.000 lei de la Liceul Tehnologic 
Horea, este poate justificată, dar să se prezinte documentația care justitică această sumă. 

Domnul Arkosi Anton arată că această sumă este necesară pentru rezolvarea 
problemelor PSI la această școală. Dacă vor face lucrările pot prezenta modul de chletuire a 
sumelor. 
 Doamna consilier Oros Ramona întreabă pe ce vor fi cheltuiți banii de la capitolul 
străzi. 

Doamna Betereu Viorica lucrările pentru care sunt alocați banii sunt cele demarate pe 
str.I. L.Caragiale și a Pieței Obor. 

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

Cu votul ”pentru”a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.109 din 27 iulie 2017 
pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 
2017. 
  

Punctul cinci. Proiectul de hotarâre  privind  stabilirea tarifelor pentru colectarea, 
transportarea și depozitarea gunoiului menajer de către Serviciul Public de Alimentare cu 
Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita 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 finanțe. 
Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată. 
Cu votul ”pentru”a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.110 din 27 iulie 2017 

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

 
Punctul șase. Proiectul de hotărâre privind modificarea regulamentului de functionare 

si organizare a consiliului local in urma noilor reglementari  privind indemnizatia consilierilor  
locali prevazuta de art. 40 din Legea 153/2017 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 finanțe și 
administrarea a domeniului public și privat. 

Nivelul maxim pentru îndemnizația de consilier este stabilit la maxim 10% din cea a 
primarului, respectiv 5% pentru o ședință în plen și 5% pentru o ședință de comisie. 

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

Cu votul ”pentru”a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.111 din 27 iulie 2017 
privind modificarea regulamentului de functionare si organizare a consiliului local in 
urma noilor reglementari  privind indemnizatia consilierilor  locali prevazuta de art. 40 din 
Legea 153/2017. 

 
Punctul șapte. Proiectul de hotarâre privind stabilirea  criterilor  si obiectivelor  

pentru functia de  director din cadrul  Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si 
Salubrizare Marghita, criterii ce vor fi cuprinse in contractul de performanta al acestuia, 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 juridică. 
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Domnul consilier Șandor Emil solicită ca, la prezentarea în viitor a rapoartelor de 
activitate a S.P.A.A.C.S. Marghita, acestea să fie făcute pe centre de cost, pe activități – apă – 
canal – salubritate. 

Domnul consilier Dragomir Cristian propune ca în proiectul de hotărâre să se modifice 
criteriul privind gradul de recuperare a creanțelor în sensul : - datorii sub un an 75%, între 1 și 
3 ani 50% și peste 3 ani 15%. Se supune la vot, propunerea fiind respinsă cu 9 voturi 
”împotrivă”, 6 ”pentru” și domnul consilier Horvat Sandor nu a votat cf.art.47 din Legea 2015 
/2001)  

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

Cu votul ”pentru”a 9 consilieri și 6 ”împotrivă”, ( nu votează domnul consilier 
Horvath Sandor, cf.art.47 din Legea 2015 /2001), este adoptată Hotărârea nr.112 din 27 iulie 
2017 privind stabilirea  criterilor  si obiectivelor  pentru functia de  director din cadrul  
Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita, criterii ce vor 
fi cuprinse in contractul de performanta al acestuia. 

 
Punctul opt. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente 

funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita, al Consiliului Local al 
Municipiului Marghita și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Marghita 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 finanțe.  
 Domnul primar arată că față de discuțiile purtate anterior au fost aduse unele 
modificări și anume: la punctul patru: șef serviciu au fost introduse două gradații 1 și 2, la 
primul coeficientul fiind de 3,86, iar la al doilea de 4,1.  La funcția publică de execuție, grad 
profesional inspector principal, de la coeficientul de  1,71 la  2,1. La funcții contractuatle 
tehnician etc. de la 1,65 la 1,75, iar la referentet de la 1,44 la 1,6.  La administrator  de la 1, 
44,  la 1,6. 
 Cu aceste modificări se supune spre aprobare proiectul de hotarâre. 
 Cu votul ”pentru”a 15 consilieri,  ( nu votează domnul consilier Ciarnău Claudiu, 
cf.art.47 din Legea 2015 /2001)este adoptată Hotărârea nr.113 din 27 iulie 2017 privind 
stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei 
ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Municipiului Marghita, al Consiliului Local al Municipiului Marghita și serviciilor publice 
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Marghita. 
  

Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea declansării procedurii de 
expropiere a unui imobil , reprezentand  teren care se află in planul de dezvoltare al edificiilor  
sociale a municipiului Marghita , în suprafata de 3528 mp. , inscris in CF 100040 - Marghita. 
nr. cad . 100040 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 juridica si comisia de 
administrare a domeniului public si privat.  

Dommnul Ciora Florian – a fost acuzat pe nedrept că vrea rău unei etnii sau unui grup, 
dar consideră că grupul PNL a adus hotărâri întotdeauna cum trebuie. 

Domnul Sandor Emil spune că, orice lucru se poate rezolva elegant, nu sunt necesare 
intervenții care supără, trebuie abordate atitudini mature, ”sa fim mai înțelepți , mai 
cumpătați”. 
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Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.114 din 27 iulie 2017 
privind aprobarea declansării procedurii de expropiere a unui imobil , reprezentand  teren 
care se află in planul de dezvoltare al edificiilor  sociale a municipiului Marghita , în 
suprafata de 3528 mp. , inscris in CF 100040 -Marghita. nr. cad . 100040. 
 
 La solicitarea președintelui de ședință se ia o pauză de cinci minute. 
 
 La întoarcerea în sală domnul consilier Horvat Sandor se ridică în picioare și își cere 
scuze oficial pentru afirmația că, domnul Ciora și grupul PNL ar fi șovini. Speră că vor fi în 
continuare prieteni, a fost o greșeală afirmația dânsului din ședința anterioară. 
 Domnul consilier Borsi Ernest, arată că acest consiliu trebuie să hotărească 
întotdeauna în  interesul orașului și al cetățenilor. 
 Doamna Oros Ramona spune că este de acord cu lărgirea instituției de învățământ, dar 
trebuie avut în vedere că acești copii ai școlii cu limba de predare maghiară, să nu fie 
dezavantajați în sensul că nu vor stăpâni bine limba română. 
 Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel este de acord cu antevorbitorul - Șandor Emil 
– consilierii trebuie să fie înțelepți când votează. Azi domnul consilier Ciora Florin și grupul 
PNL a dat dovadă de înțelepciune, exprimându-și votul favorabil pentru adoptarea acestei 
hotarâri. 
 

Punctul zece.  Proiectul de hotarare  privind aprobarea programului de  îmbunatatire a 
eficientei  energetice pentru municipiul Marghita 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 mediu , agricultura. 
Nu sunt purtate  discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată. 
Cu votul ”pentru”a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.115  din 27 iulie 2017 

privind aprobarea programului de  îmbunatatire a eficientei  energetice pentru municipiul 
Marghita. 
 

Punctul unsprezece. Proiectul de hotărâre privind   aprobarea Listei solicitanţilor care 
au acces  şi a Listei  solicitanţilor care nu au acces  la acordarea locuinţelor construite  prin 
fonduri ANL 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 juridică. 
Nu sunt purtate  discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

inițiată. 
Cu votul ”pentru”a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.116  din 27 iulie 2017 

privind   aprobarea Listei solicitanţilor care au acces  şi a Listei  solicitanţilor care nu au 
acces  la acordarea locuinţelor construite  prin fonduri ANL. 
 

Punctul doisprezece. Proiectul  de hotarare privind aprobarea modului de apreciere a 
valorii veniturilor familiei in vederea calcularii chiriei in cazuri speciale, la locuintele pentru 
tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte in Municipiul 
Marghita, 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 juridică. 
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Nu sunt purtate  discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu votul ”pentru”a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.117  din 27 iulie 2017 
privind aprobarea modului de apreciere a valorii veniturilor familiei in vederea calcularii 
chiriei in cazuri speciale, la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre 
Agentia Nationala pentru Locuinte in Municipiul Marghita. 

 
Punctul treisprezece. Proiectul de hotarâre privind amplasarea unor cruci 

monumentale ( troite) pe domeniul public al municipiului Marghita 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 adminstrarea domeniului 
public și privat, propunerea comisiei fiind amplasarea unor cruci memoriale și nu troițe. 
Această propunere este aprobată de consiliul local Marghita. 

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

Cu votul ”pentru”a 16 consilieri este adoptată Hotărârea nr.118  din 27 iulie 2017 
privind amplasarea unor cruci monumentale pe domeniul public al municipiului Marghita. 

 
Punctul paisprezece. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea “ PLANUL 

URBANISTIC ZONAL – Schimbarea Zonei Functionale in vederea construirii unui Cabinet 
Veterinar cu Spatiu Comercial si Cosmetica Animale -  Parter , nr. cad. 103613 – Marghita 
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 urbanism. 
Nu sunt purtate  discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

modificată. 
Cu votul ”pentru”a 15 consilieri ( nu votează doamna consilier Oros Ramona, cf.art.47 

din Legea 2015 /2001) este adoptată Hotărârea nr.119  din 27 iulie 2017 privind amplasarea 
unor cruci monumentale pe domeniul public al municipiului Marghita privind aprobarea “ 
PLANUL URBANISTIC ZONAL – Schimbarea Zonei Functionale in vederea construirii 
unui Cabinet Veterinar cu Spatiu Comercial si Cosmetica Animale -  Parter , nr. cad. 
103613 – Marghita. 
 

Punctul cinsprezece. Proiectul de hotărâre  privind numirea reprezentantilor 
municipiului Marghita in adunarea generala  a actionarilor la SC Parc Balneomar SA 
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 Comisia juridică. 
Sunt făcute propuneri: 
- UDMR – domnul consilier Papai Iosif 
- PSD  - doamna consilier Mărieș Mihaela 
- PNL – domnul Ciora Florian. 
Se trece la vot secret, pe buletinele de vot fiind trecute numele celor propuși, 

consilierii urmând să  tragă peste numele celui pe care nu doreste să reprezinte municipiul 
Marghita în adunarea generala  a actionarilor la SC Parc Balneomar SA. 

După desfășurarea procesului votării, comisia de validare anunță rezultatul: Papai Iosif 
– 12 voturi, Mărieș Mihaela - 10 voturi, Ciora Florian – 6 voturi. 

Proiectul de hotărâre este completat cu numele celor doi reprezentanți Papai Iosif și 
Mărieș Mihaela. 
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Cu votul ”pentru”a 16 consilieri  este adoptată Hotărârea nr.120  din 27 iulie 2017 
privind numirea reprezentantilor municipiului Marghita in adunarea generala  a 
actionarilor la SC Parc Balneomar SA. 

 
 Punctul șaisprezece .  Hotărâre privind activitatea  asistenţilor  personali  desfăşurată  
în  semestrul I al anului 2017, respectiv 01 ianuarie - 30 iunie 2017 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 socială . 
Nu sunt purtate  discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 

modificată. 
Cu votul ”pentru”a 16 consilieri Hotărârea nr.121  din 27 iulie 2017 privind 

activitatea  asistenţilor  personali  desfăşurată  în  semestrul I al anului 2017, respectiv 01 
ianuarie -30 iunie 2017. 
 

Punctul șaptesprezece. Raportul  privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la 
Primaria municipiului  Marghita pe semestrul I al anului  2017 a fost studiat și dezbătut în 
cadrul comisiilor de specialitate.  
 Consiliul local a lut act act de raportul prezentat. 
 

Punctul optsprezece. Probleme curente. 
Domnul consilier Sandor Emil revine la o solicitare anterioară, prin care a rugat 

autoritatea locală, să studieze posibilitatea montării unei oglinzi la ieșirea din curtea blocului 
Piața Independenței, nr.11 pe strada Eroilor, deoarece este o zonă intens circulată și cu 
vizibilitate zero.  

Comisia de administrare a domeniului public și privat a discutat trei cereri, prima fiind 
chiar cea prezentată de domnul Sandor Emil, comisia fiind de acord cu montarea acestui 
dispozitiv. 

Cea dea doua cerere cea a O.P.C.I.Bihor, prin care se solicită alocarea unui spațiu 
pentru amenajarea arhivei biroului OPCI Marghita. Aceasta cerere trebuie soluționată 
favorabil, deoarece este în interesul urbei ca OCPI să funcționeze cum trebuie. 

Cererea Liceului Tehnologic ”Horea”, solicită 72.000 lei pentru chletuielile necesare 
pentru cofinanțarea proiectului “Tinereţe responsabilă  într-o comunitate dinamică – educația 
în sprijinul incluziunii sociale eficiente a tinerilor din judeţul Bihor aflaţi în situaţie de risc”. 
Comisia a analizat cererea, urmând ca la o viitoare rectificare de buget să se țină cont de 
solicitare. 

Comisia de urbanism – cererea numitului Lincar Marius prin care solicită 
concesionarea unui teren de 343 mp. în strada Btehlen Gabor, în imediata vecinătate a 
terenului pe care-l deține. Domnul consilier Horvath Sandor arată că, acest teren nu se poate 
concesiona deoarece este zona de protecție a puțului de apă potabilă nr.6. 

Domnul primar Pocsaly Zoltan, referitor la cererea OCPI propune grupurilor partidelor 
din consiliu ca un reprezentat să se deplaseze la fața locului și să studieze această problemă. 
De asememea domnul primar atrage atenția domnilor consilieri ,să fie mai chibzuiți când 
alocă banii pentru instituțiile de învățământ, deoarece încă bugetul local mai poate acoperi 
aceste solicitări, dar poate în acest ritm nu vor mai fi bani până la sfârșitul anului. 

Domnul consilier Ciora Florian – își exprimă nemulțumirea față de faptul că, Casa de 
Cultură nu a fost reabilitată nici în cinci ani. O altă problemă ridicată de dânsul este sesizarea 
formulată către dânsul de locuitorii din strada Progresului, care au fost deranjați de zgomotul 
care s-a produs cu ocazia Freedom Fest. De asemenea locuitorii străzilor nou înființate l-au 
contatctat pentru a accelera procesul de acordare de denumiri noilor străzi. Domnul Ciora prin 
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aceste lucruri sesizate a dorit să arate colegilor consilieri că grupul PNL nu se ocupă doar de 
interese proprii ci și de cel al locuotorilor pe care-i reprezintă. 

Legat de problema denumirilor de străzi, doamna secretar Demeter Cornelia, arată că 
în urmă cu două ședințe a solicitat consiliului să vină cu propuneri în acest sens. 
Documentațiile solicitate, au fost depuse doar de grupul UDMR. 

Domnul consilier Borsi Ernest solicită autorității locale să facă demersurile necesare 
pentru întrețienerea marginilor drumului către satul Cheț. 

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel solicită ca pentru ședința viitoare să se 
clarifice situația spațiului pe care l-a deținut fostul PDL. Clarificarea situației a fost solicitată 
de Primărie, dar nu au primit un răspuns din partea PNL. Este necesară clarificarea situației 
având în vedere solicitarea formulata de OCPI pentru extinerea activității lor. 

Prezent în sală Sandu Buglea,  country manager la Safety Camera Systems, prezintă 
oferta firmei pentru achiziționarea unui TruCAM - un „pistol” cu laser de măsurare a vitezei, 
care îndeplineşte simultan funcţii de cameră video şi aparat foto digital. Acesta a prezentat şi 
câteva avantaje ale acestui „pistol radar”: este cel mai compact şi mai uşor aparat de măsurare 
a vitezei (are 1,1 kilograme), nu poate fi detectat şi este echipat cu sisteme antibruiere, poate 
fi folosit indiferent de locaţia şi densitatea traficului şi nici un şofer nu a câştigat în instanţă 
contestaţia făcută împotriva măsurătorilor aparatului. Dânsul arată că acest aparat ar putea fi 
achiziționat de autoritatea locală și dat în adminstrare serviciului circulației din cadrul Poliției 
municipiului Marghita. 

Consiliul local a luat act de oferta prezentată de domnul Sandu Bulugea și de 
importanța deținerii unui astfel de aparat exprimat de domnul Popa Adrian, din cadrul 
serviciului circulație al Poliției Marghita, urmând ca la o viitoare rectificare de buget să se 
studieze posibilitatea includerii și sumelor necesare pentru acest aparat. 

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 
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Prezentul dosar de şedinţă conţine un număr de 
_______(____________________________________) file 

şnuruite şi sigilate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                           SECRETAR 
             Ciarnău Claudiu                            jr.Demeter Cornelia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


