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P R O C E S   V E R B A L 
 
 Încheiat azi 10 august 2018, 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. Ciarnău Claudiu,  5.Ciora Florian, 6. Dragomir Iuliu Cristian, 7. Horváth Sándor,    
8. Mărieș Mihaela, 9. Nagy Gabriella, 10. Oros Ramona Alice, 11. Papai Iosif, 12. Pop Raul 
Cristian, 13.Pop Viorel,  14. Szabo Peter Istvan, 15. Şandor Emil. Absentează domnii 
consilieri:  Lazăr Ioan și Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil. 
 Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly 
Zoltan și secretarul  municipiului doamna Demeter Cornelia. Deasemenea participă la 
lucrările ședinței, doamna Bereteu Viorica - șef Serviciu buget – contabilitate, consilierul 
primarului domnul Botos Alexandru. 
 Este prezent delegatul sătesc al localității Ghenetea – Naghi Gavril. 
 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 3 august 2018, a Dispoziţiei Primarului nr. 
295 din 3 august 2018. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest 
sens. Consilierii au fost convocaţi în data 3 august 2018, 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, în data de 3 august 2018. 

Doamna Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți 15  consilieri, absentează  2 consilieri. 

Președintele de ședință este doamna consilier Mărieș Mihaela. 
Președintele de ședință supune spre aprobare procesul verbal încheiat cu ocazia 

ședinței ordinare din 18 iulie 2018. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi sub 
forma întocmită. 

Domnul primar Pocsaly Zoltan retrage de pe ordinea de zi punctul patru: 
” Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare iluminat public in 
municipiul Marghita, jud. Bihor -2018 si aprobarea contributiei de 2%  din bugetul 
local al municipiului Marghita”  

și propune suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâre și anume: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 

125158 și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea art.3 din HCL nr. 132 din 

19.09.2017 privind aprobarea participarii si a cotribuitiei municipiului Marghita, 
reprezentand cofinantarea de 2% pentru  Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabila in 
zona Montana a judetului Bihor, îmbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor de 
sanatate in cazul interventiilor medicale in situatii de urgenţă 

Președintele de ședință supune spre aprobare cu aceste modificări  următoarea 
 

Ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Marghita pe anul 2018 

      Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
            Raport de specialitate: Comisia de buget finanțe  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv actualizat al  SC APA 
CANAL NORD VEST SA 
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

            Raport de specialitate: Comisia de buget finanțe , Comisia Juridică  
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-
economici pentru proiectul Modernizare iluminat public in municipiul Marghita, jud. 
Bihor -2018 

            Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de specialitate: Comisia de buget finante si administrarea domeniuluui public si 
privat  

  
4. Proiect de hotarare in vederea modificarii si completarii HCL nr. 8 din 29.01.2015 

pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Marghita pentru 
perioada 2014-2020 
Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

            Raport de avizare: Comisia juridica 
 

5. Proiect de hotarare  privind aprobarea proiectului „ Centru educational 
multifunctional  Octavian Goga “ si aprobarea cheltuielilor legalte de acest proiect  
Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniuluui public si 
privat  

 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Centru multifunctional  recreativ 

Marghita“ si aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect  
Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat  

 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 311 mp. 

catre SC Alamador SRL  in vederea extinderii societatii in scopul amenajarii unei 
parcari  

			 Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat  

 
8. Proiect de hotarare privind trecerea unor terenuri in domeniul public al municipiului 

Marghita  
				 Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat  

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod 

Mysmis 125158 și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de 
parteneriat 
Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat  
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10. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea art.3 din HCL nr. 132 din 
19.09.2017 privind aprobarea participarii si a cotribuitiei municipiului Marghita, 
reprezentand cofinantarea de 2% pentru  Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabila 
in zona Montana a judetului Bihor, îmbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor 
de sanatate in cazul interventiilor medicale in situatii de urgenţă 
Primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si 
privat  
 

11. Probleme curente  
 
Ordinea de zi este aprobată, cu unanimitate de voturi. Este astfel adoptată cu  15 voturi 

”pentru„  din totalul de 15 prezenți, Hotărârea nr. 95 din 10 august 2018 privind aprobarea 
ordinii de zi a ședinței de ordinare din 10 august 2018 și a procesului verbal încheiat cu 
ocazia ședițntei anterioare.  
  
 Punctul 1. Proiectul  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Marghita pe anul 2018 a fost inițiată de domnul primar. Materialele au fost 
studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din 
partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat.  

Doamna Bereteu Viorica explică necesitatea adoptării acestui proiect de hotărâre, 
modul cum au fost repartizați banii între capitolele bugetare. 

Nu sunt purtate discuții, președintele de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.  

Este adoptată cu 15 voturi ”pentru”, din 16 consilieri prezenți,  Hotărârea nr.96 din 
10 august 2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului 
Marghita pe anul 2018. 

  
Punctul 2. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea actului constitutiv actualizat al  SC 

APA CANAL NORD VEST SA, a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate 
și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
  Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din 
partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat și de domnul 
consilier Pop Cristian din partea Comisiei juridice. 
  Domnul consilier Dragomir Cristian întrebă care este avantajul municipiului dacă se 
mărește capitalul societății cu banii alocați? 
  Doamna președinte Mărieș Mihaela nu consideră oportună această mărire de capital, 
banii aceștia vor fi alocați din banii orașului, 170.000 lei,   pentru cumpărarea de utilaje pentru 
o societate care deservește o întreagă zonă, poate se alocă prea ușor banii în acest sens. 
  Domnul primar arată că speră că acești bani nu vor fi alocați direct din bugetul 
orașului, ci vor fi primiți în urma unor rectificări bugetare din partea consiliului județean. 
Totuşi consideră că alocarea acestor bani sunt în interesul urbei, investițiile  nu aduc acum 
roade, dar în viitor se vor vedea rezultatele. 
  Domnul consilier Horvath Sandor, explică în continuare oportunitatea alocării acestor 
sume pentru majorarea de capital și cumpărarea de utilaje. Majorarea capitalului duce și la 
majorarea numărului de acțiuni a municipiului în această societate. Achiziționarea de utilaje 
sunt și în interesul municipalității, deoarece apar ocazii în care municipiul are nevoie de 
aceste utilaje. Această societate a fost înființată cu un scop anume, modificările legislative vor 
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duce în viitor la necesitatea înființării asociațiilor de acest gen pentru serviciile de apă 
canalizare, astfel noi avem  făcute demersurile în acest sens, cu o societete deja înființată.  
Doamna Maries Mihaela isi exprima increderea ca atât  conducerea serviciului de apa , 
canalizare cât si a oraşului de la acea dată când va trebui  
  Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu 14 voturi ”pentru” și o abținere - doamna Mărieș Mihaela, din totalul de 15 
consilieri prezenți,  este adoptată Hotărârea nr.97 din 10 august 2018 privind aprobarea 
actului constitutiv actualizat al  SC APA CANAL NORD VEST SA. 

 
Punctul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si 

indicatorii tehnico - economici pentru proiectul Modernizare iluminat public în municipiul 
Marghita, jud. Bihor - 2018 a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate și 
dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
  Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din 
partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat. 
  Domnul consilier Ciora Florin întreabă dacă satele Cheț și Ghenetea sunt incluse în 
acest proiect de modernizare. 
  La solicitarea domnul primar Pocsaly Zoltan, domnul Stoianovici Silvian din partea 
Direcției tehnice, prezintă documentația care arată că și aceste două localități sunt incluse în 
acest proiect de modernizare. 
  Nu sunt purtate alte discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 
  Cu 15 voturi ”pentru”, din 15 consilieri prezenți,  Hotărârea nr.98 din 10 august 2018 
privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul 
Modernizare iluminat public in municipiul Marghita, jud. Bihor - 2018. 
 

Punctul patru. Proiectul de hotarare in vederea modificarii si completarii HCL nr. 8 
din 29.01.2015 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Marghita 
pentru perioada 2014-2020 a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate și 
dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
  Raportul de avizare favorabil este prezentat domnul consilier Pop Cristian din partea 
Comisiei juridice. 
  Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 
  Cu 15 voturi ”pentru”, din 15 consilieri prezenți,  Hotărârea nr.99 din 10 august 2018 
in vederea modificarii si completarii HCL nr. 8 din 29.01.2015 pentru aprobarea Strategiei 
de dezvoltare locala a municipiului Marghita pentru perioada 2014-2020. 

  
  Punctul cinci. Proiectul de hotarare  privind aprobarea proiectului „ Centru 
educational multifunctional  Octavian Goga “ si aprobarea cheltuielilor legalte de acest 
proiect,  a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul 
comisiilor de specialitate 
   Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din 
partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat. 
  Domnul consilier Sandor Emil, întreabă că dacă se construiește un internatul școlar, 
cheltuielile cu funcționarea acestui obiectiv de cine vor fi suportate. 
  Domnul primar arată că orașul are nevoie de un internat, vor fi găsite și soluții pentru 
funcționarea acestuia. 
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  Domnul consilier Dragomir Cristian, întreabă care sunt șansele ca ecest proiect să fie 
câștigat de municipalitate? 
  Domnul Botoș Alexandru – arată că sunt șanse mari pentru reușită, deoarece pe zona 
noastră sunt mai multe proiecte depuse, dar în restul zonelor nu prea sunt, termenul de 
depune, fiind la sfârșitul lunii existând posibilitatea realocării sumele rămase din celelalte 
zone. 
  Nu sunt alte  purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu 15 voturi ”pentru”, din 15 consilieri prezenți,  Hotărârea nr.100 din 10 august 
2018 privind aprobarea proiectului „ Centru educational multifunctional  Octavian Goga “ si 
aprobarea cheltuielilor legalte de acest proiect. 

 
  Punctul șase. Proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului „ Centru 
multifunctional  recreativ Marghita“ si aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect, a fost 
inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de 
specialitate. 
   Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din 
partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat. 
  Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu 15 voturi ”pentru”, din 15 consilieri prezenți,  Hotărârea nr.101 din 10 august 
2018 privind aprobarea proiectului „ Centru multifunctional  recreativ Marghita“ si 
aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect. 

 
  Punctul șapte. Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a 
suprafetei de 311 mp. catre SC Alamador SRL  in vederea extinderii societatii in scopul 
amenajarii unei parcari,  a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate și 
dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate 
   Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din 
partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat. 
  Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu 14 voturi ”pentru”, nu participă la vot domnul consilier Ciarnăul Claudiu – fiind în 
incompatibilitate - din 15 consilieri prezenți,  Hotărârea nr.102  din 10 august 2018 privind 
aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 311 mp. catre SC Alamador SRL  in 
vederea extinderii societatii in scopul amenajarii unei parcări. 

 
  Punctul opt. Proiectul de hotarare privind trecerea unor terenuri în domeniul public al 
municipiului Marghita ,  a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate și 
dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
   Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din 
partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat. 
  Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu 15 voturi ”pentru”,  din 15 consilieri prezenți,  Hotărârea nr.103  din 10 august 
2018 privind trecerea unor terenuri în domeniul public al municipiului Marghita. 

 
  Punctul nouă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII 
ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de 
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parteneriat a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost studiate și dezbătute în cadrul 
comisiilor de specialitate. 
   Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din 
partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat. 
  Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu 15 voturi ”pentru”,  din 15 consilieri prezenți,  Hotărârea nr.104  din 10 august 
2018 privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a 
cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat. 

	
 

  Punctul zece. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea art.3 din HCL nr. 
132 din 19.09.2017, privind aprobarea participarii si a cotribuitiei municipiului Marghita, 
reprezentand cofinantarea de 2% pentru  Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabila in zona 
Montana a judetului Bihor, îmbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor de sanatate in 
cazul intervențiilor medicale în situații de urgenţă, a fost inițiat de domnul primar. Materialele 
au fost studiate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. 
   Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton din 
partea Comisiei de buget finanțe și administrare a domeniului public și privat. 
  Nu sunt purtate discuții, proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 

Cu 15 voturi ”pentru”,  din 15 consilieri prezenți,  Hotărârea nr.105  din 10 august 
2018 pentru modificarea si completarea art.3 din HCL nr. 132 din 19.09.2017 privind 
aprobarea participarii si a cotribuitiei municipiului Marghita, reprezentand cofinantarea 
de 2% pentru  Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabila in zona Montana a judetului 
Bihor, îmbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor de sanatate in cazul interventiilor 
medicale in situatii de urgenţă. 

 
Punctul unsprezece. Probleme curente  
 
Comisiile de specialitate nu au cereri. 
Doamna președinte Mărieș Mihaela, întreabă pe domnul primar când recepționează 

Casa de Cultură? 
Domnul primar arată că, în decurs de două trei săptămâni se vor definitiva lucrările de 

ignifugare, se vor obține avizele de la ISU, deci poate avea loc și recepția finală. 
O altă problemă ridicată de doamna Mărieș Mihaela, este legată de strandul municipal 

și anume dacă se vor face investiții în acest an la acest obiectiv. 
Domnul primar arată că sunt alocați 30.000 lei pentru panouri solare, care vor fi 

achiziționate. O altă investiție propusă este achiziționarea de căsuțe de locuit, dar acestea se 
pot instala numai dacă vor fi asigurate untilitățile, anume apa și canalizarea. Canalizarea este 
inclusă în etapa a treia, deci sperăm că vom putea termina cât mai urgent odată cu demerearea 
etapei a treia. 

Domnul consilier Ciora Florian întreabă de ce a reapărut mirosul de porci în oraș. În 
perioada reautorizării a dispărut mirosul, dar acum a iarăși este un puternic discofort olfactiv. 
Solicită domnului primar să facă ceva împotriva acestui fapt, prin poliția locală sau alți factori 
de răspundere. 

Doamna Mărieș Mihaela, legat de activitatea Poliției locale,  întreabă de ce nu se pune 
în aplicare regulamentul privind vânzarea de automobile, deoarece și acum sunt expuse 
mașini pe strada principală. 
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Domnul primar a luat act de solicitarea făcută și v-a solicita Poliției locale 
intensificarea activităților în acest sens. 

Nu sunt purtate alte discuţii, doamna  preşedinte Mărieș Mihaela  mulţumeşte tuturor 
celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ            SECRETAR 
          Mărieș Mihaela                                                    jr.Demeter Cornelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


