
P R O C E S   V E R B A L 
 

 

 Încheiat azi 30 ianuarie 2019, 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. Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 15. Szabo Peter Istvan, 16. Şandor Emil. 
Absentează motivat  domnul consilier Lazăr Ioan. 

 Din partea autorității locale a municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan și 
secretarului municipiului – doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena - șef serviciu 
administrație locală, doamna Bereteu Viorica - șef serviciu buget – contabilitate.  
 La lucrările ședinței participă și delegatul sătesc din Ghenetea, domnul Naghi Marin. 
 Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
sediul Primăriei Municipiului Marghita, în data de 23 ianuarie 2019, a Dispoziţiei Primarului nr. 
29 din 23 ianuarie 2019. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 
Consilierii au fost convocaţi în data 23 ianuarie 2019, 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 23 ianuarie 2019. 

Doamna secretar Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul 
de 17 consilieri sunt prezenți 16  consilieri, absentează 1 consilier, domnul viceprimar –pe 
motive medicale. 

Președintele de ședință doamna  Nagy Gabriellla supune spre aprobare procesele verbale 
încheiate cu ocazia ședințelor anterioare, ordinară din 14 decembrie 2018, de îndată din 27 
decembrie 2018 și extraordinară din 9 ianuarie 2019. Cu votul pentru a 15 consilieri sunt 
aprobate procesele verbale sub forma întocmită. 

Doamna Nagy Gabriella, președintele de ședină, propune spre aprobare următoarea 

Ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori 
reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul 
Municipiului Marghita pentru anul 2019 

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia sociala 



2. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav pentru perioada iulie-decembrie 2018 

             Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia sociala 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2019 de 
către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, 
privind venitul minim garantat 

             Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia sociala Comisia de administrare a domeniului public 
si privat 
 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea  reţelei școlare a  unităţilor de învăţământ  
preuniversitar de stat și particular  de pe raza unităţii administrativ teritoriale Marghita 
pentru anul şcolar 2019-2020 

             Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia socială,învățământ,sănătate, culte și protecție social 

 
5. Raport privind modul de solutionare a petitiilor depuse la primaria Municipiului  

Marghita pe semestrul II al anului 2018 
 

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii contractului  de concesiune petru 
suprafața de 73 mp, teren inscris pe nr. topo.2241/4 CF 5046 Marghita, situat pe str. 
Progresului catre SC Transgex SA Oradea pentru insituirea unui perimteru de protecție la 
sonda geotermala 

             Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat  

 
7. Proiect de hotarare pentru însusirea raportului de evaluare a  terenului în suprafaţă de 794 

mp. identificat cu nr. cad. 101873,înscris în C.F.101873 Marghita , str. Tudor 
Vladimirescu, nr.178 si aprobarea pretului de vânzare către proprietarul construcției 
edificate pe acest teren, SC Agrilinc SRL 

             Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat  

 
8. Proiect de hotarare     privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent 

anilor 2017-2018 , de către primarul și viceprimarul municipiului Marghita 
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia juridica  

9. Proiect de hotarâre privind cuprinderea unor terenuri în domeniul public al municipiului 
Marghita precum şi constituirea unor numere cadastrale  pe terenuri reprezentând  strazi  
            Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
            Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de servitute asupra terenului 
cu nr. cad.104711 inscris in CF nr. 104711  si nr.cad.104712 inscris in CF 



nr.104712,proprietatea publica a municipiului Marghita  către SC AGRILINC SRL 
pentru amplasarea unei conducte de  apa geotermala pe toate lungimea acestuia care va 
deservi Pensiunea situata in Marghita, str. T.Vladimirescu nr. 178 
             Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare:Comisia juridica, Comisia de administrare a domeniului public 
si privat 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor 
serviciului de salubrizare pe raza teritoriala a municipiului Marghita 
        Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                    Raport de avizare:Comisia juridica, Comisia de buget finante  

 
12. Prezentarea Deciziei nr. 4 din 9.01.2019 a Camerei de Conturi Bihor, Curtea de Conturi a 

României pentru înlăturarea deficiențelor constatate si consemnate in raportul de control 
nr. 2947 din 17.12.2018 încheiat la Serviciul Public de Alimentar ecu Apa, Canalizare si 
Salubrizare Marghita.   

 

13. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL 17 din 30.01.2018 privind aprobarea 
proiectului “Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea ratei de 
angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyoujfalu 
(acronim CROSSLOCALDEV)” - PROMOTING AN INTEGRATED APPROACH 
REGARDING THE IMPROVING OF THE EMPLOYMENT RATE AND BUSINESS 
ENVIRONMENT AT THE LEVEL OF MARGHITA AND BERETYOUJFALU 
MICROREGIONS și a contribuției proprii necesare implementării acestuia. 

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                        Raport de avizare:Comisia juridica, Comisia de buget finante  

14. Proiect de hotarare pentru  utilizarea excedentului la 31.12.2018 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare din bugetul local  
             Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                         Raport de avizare: Comisia de buget finante  

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor speciale 
pentru serviciile de stare civilă- pentru oficierea căsătoriei pe teritoriul municipiului 
Marghita 
             Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                         Raport de avizare: Comisia de buget finante  

16. Informare privind activitatea de apărare impotriva incendiilor si protectie civilă 
desfășurată de Comitetul Local pentru situații de urgență, centrul operativ cu activitate 
temporara, compartimentul situatii de urgență din cadrul  aparatului  de specialitate a 
primarului  pe semestrul II 2018.  

                        Prezinta: Compartimentul situații de urgență  



17. Discutarea cererii Universitatii Vasile Goldis cu privire  la contractul de concesiune  
asupra spatiilor in care funcționează in municipiul Marghita   

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

voturi ”pentru„  din totalul de 16 prezenți, Hotărârea nr. 4 din 30 ianuarie 2019 privind 
aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 30 ianuarie 2019 și a proceselor verbale 
încheiate cu ocazia ședințelor anterioare. 

Punctul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori 
reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul 
Municipiului Marghita pentru anul 2019, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Proiectul de hotărăre și materialele anexate au fost dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de 
specialitate.  

            Raportul de avizare favorabil este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella, 
președintele  Comisiei sociale. 
 Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 
 Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată cu 16 voturi ”pentru„  din totalul de 16 prezenți, 
Hotărârea nr. 5 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori 
reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul 
Municipiului Marghita pentru anul 2019. 
  

Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2018, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau. Proiectul de hotărăre și materialele anexate au fost dezbătute în cadrul ședințelor 
comisiilor de specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella, 
președintele  Comisiei sociale. 
 Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 
 Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată cu 16 voturi ”pentru„  din totalul de 16 prezenți, 
Hotărârea nr. 6 din 30 ianuarie 2019 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2018. 

 
Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate 

în anul 2019 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 
416/2001, privind venitul minim garantat, a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 
Proiectul de hotărăre și materialele anexate au fost dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de 
specialitate.  



Raportul de avizare favorabil este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella, 
președintele  Comisiei sociale și domnul consilier Arkosi Anton, din partea Comisiei de 
administrare a domeniului public si privat. 
 Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 
 Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată cu 16 voturi ”pentru„  din totalul de 16 prezenți, 
Hotărârea nr. 7 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate în 
anul 2019 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 
416/2001, privind venitul minim garantat. 
 

Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind organizarea  reţelei școlare a  unităţilor de 
învăţământ  preuniversitar de stat și particular  de pe raza unităţii administrativ teritoriale 
Marghita pentru anul şcolar 2019-2020, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. 
Proiectul de hotărăre și materialele anexate au fost dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de 
specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de doamna consilier Nagy Gabriella, 
președintele  Comisiei sociale, învățământ, sănătate, culte și protecție socială. 
 Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 

Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată cu 16 voturi ”pentru„  din totalul de 16 prezenți, 
Hotărârea nr. 8  din 30 ianuarie 2019 privind organizarea  reţelei școlare a  unităţilor de 
învăţământ  preuniversitar de stat și particular  de pe raza unităţii administrativ teritoriale 
Marghita pentru anul şcolar 2019-2020. 

 
  Punctul cinci. Raportul privind modul de solutionare a petițiilor depuse la Primăria 
Municipiului  Marghita pe semestrul II al anului 2018. Materialul a fost studiat și dezbătut în 
cadrul comisiilor de specialitate. 
       Consiliul local a luat la  cunoștință raportul prezentat. 

 
Punctul șase. Proiectul de hotarare pentru aprobarea prelungirii contractului  de 

concesiune petru suprafața de 73 mp, teren inscris pe nr. topo.2241/4 CF 5046 Marghita, situat 
pe str. Progresului catre SC Transgex SA Oradea pentru insituirea unui perimteru de protecție la 
sondă geotermală, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul de hotărăre și 
materialele anexate au fost dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton, 
președintele  Comisiei de administrare a domeniului public si privat. 

Domnul consilier Pop Raul Cristian întreabă care este termenul pentru care societatea 
TRANSGEX deține încă dreptul de exploatare a acestor sonde. 

Doamna jurist Szabo Timea arată că, până la sfârșitul acestui an, fapt pentru care și 
concesiunea pentru suprafața respectivă se face pentru acest interval de timp.  

Nu sunt purtate alte discuții sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 
Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată cu 16 voturi ”pentru„  din totalul de 16 prezenți, 
Hotărârea nr. 9  din 30 ianuarie 2019 pentru aprobarea prelungirii contractului  de 
concesiune petru suprafața de 73 mp, teren inscris pe nr. topo.2241/4 CF 5046 Marghita, 



situat pe str. Progresului catre SC Transgex SA Oradea pentru insituirea unui perimteru de 
protecție la sondă geotermală. 

 
Sala este părăsită de domnul consilier Ciarnău Claudiu. 
 
Punctul șapte.Proiectul de hotărâre pentru însușirea raportului de evaluare a  terenului în 

suprafaţă de 794 mp. identificat cu nr. cad. 101873,înscris în C.F.101873 Marghita , str. Tudor 
Vladimirescu, nr.178 si aprobarea pretului de vânzare către proprietarul construcției edificate pe 
acest teren, SC Agrilinc SRL inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul de 
hotărăre și materialele anexate au fost dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkosi Anton, 
președintele  Comisiei de administrare a domeniului public si privat care comunica si pretul 
negociat curpins in procesul verbal al comisiei de negociere.  

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 
Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată cu 15 voturi ”pentru„  din totalul de 15 prezenți, 
Hotărârea nr. 10  din 30 ianuarie 2019 pentru însușirea raportului de evaluare a  terenului în 
suprafaţă de 794 mp. identificat cu nr. cad. 101873,înscris în C.F.101873 Marghita , str. 
Tudor Vladimirescu, nr.178 si aprobarea pretului de vânzare către proprietarul construcției 
edificate pe acest teren, SC Agrilinc SRL. 

 
Punctul opt. Proiectul de hotarare     privind aprobarea efectuării concediului de odihnă 

restant, aferent anilor 2017-2018 , de către primarul și viceprimarul municipiului Marghita, 
inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul de hotărâre și materialele anexate au 
fost dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Pop Raul Cristian, din 
partea  Comisiei juridice. 

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 
Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată cu 15 voturi ”pentru„  din totalul de 15 prezenți, 
Hotărârea nr. 11  din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă 
restant, aferent anilor 2017-2018 , de către primarul și viceprimarul municipiului Marghita. 

Punctul nouă. Proiectul de hotarâre privind cuprinderea unor terenuri în domeniul public 
al municipiului Marghita precum şi constituirea unor numere cadastrale  pe terenuri reprezentând  
strazi, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul de hotărâre și materialele 
anexate au fost dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton, din partea  
Comisiei de administrarea a domneniului public și privat. 

Nu sunt purtate discuții, sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 
Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată cu 15 voturi ”pentru„  din totalul de 15 prezenți, 
Hotărârea nr. 12  din 30 ianuarie 2019 privind cuprinderea unor terenuri în domeniul public 
al municipiului Marghita precum şi constituirea unor numere cadastrale  pe terenuri 
reprezentând  strazi. 



Punctul zece. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de servitute 
asupra terenului cu nr. cad.104711 inscris in CF nr. 104711  si nr.cad.104712 inscris in CF 
nr.104712,proprietatea publica a municipiului Marghita  către SC AGRILINC SRL pentru 
amplasarea unei conducte de  apa geotermală pe toate lungimea acestuia care va deservi 
Pensiunea situata in Marghita, str. T.Vladimirescu nr. 178, inițiat de domnul primar Pocsaly 
Zoltan Ladislau. Proiectul de hotărâre și materialele anexate au fost dezbătute în cadrul 
ședințelor comisiilor de specialitate. 

Domnul consilier Arkoi Anton solicită o pauză de cinci minute pentru consultări. 
Doamna secretar Demeter Cornelia atrage atenția consiliului asupra necesității stabilirii 

unei taxe pentru lipsa de folosință a terenului asupa caruia se aproba dreptul de servitute de către 
societatea AGRILINIC, care în cazul de față desfășoară o activitate economică. Prin urmare, sub 
această formă proiectul de hotărăre nu ar trebui votat, deoarece nu există o documentație care 
stabiliește o taxă în acest sens. Dacă nu se stabiliește o taxă, arată dânsa, Curtea de Conturi ar 
putea imputa acest lucru consiliului. 

Domnul consilier Ciora Florian nu înțelege de ce trebuie neapărat stabilită o  taxă, sunt și 
alte precedente în oraș, unde nu se plătește pentru folosirea terenului, la trecerea conductelor de 
apă geotermală, gaz, etc. 

Doamna secretar arata ca de la revolutie incoace , Consiliul local nu s-a confruntat cu 
asemnea solicitări de acordare a dreptului de servitute pe terenul proprietate privată sau publică a 
orașului.  

Domnul consilier Sas Adăscăliții Marcel este de părere că, trebuie respectate indicațiile 
doamnei secretar și amâna votarea pentru o ședință viitoare. 

Domnul consilier Arkosi Anton este de acord cu propunerea de  stabilire a unei taxe 
precum  și cu o completare a  proiectului cu o clauza  ca   in viitor in cazul unei investitii locale 
pe acest teren , beneficiarul dreptului de servitute  sa suporte pe cheltuiala lui devierea conductei 
Pentru a se întocmi documentația necesară stabilirii unei taxe pentru lisa de folosinta a acestui 
teren , domnul primar Pocsaly Zoltan retrage de pe ordinea de zi acest punct, urmând sa solicite 
firmei de evaluatori cu care primaria are contract o evaluare in acest sens.  

 
Punctul unsprezece. Proiect de hotarare privind aprobarea unor tarife distincte aplicate 

beneficiarilor serviciului de salubrizare pe raza teritoriala a municipiului Marghita inițiat de 
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul de hotărâre și materialele anexate au fost 
dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate. A fost respectată procedura Legii 
52/2003 privind transparenta decizională, proiectul si nota de fundaementare a serviciului de 
salubritate fiind postate pe site-ul primariei din luna decembrie. Nu au fost aduse amendamente 
sau obiectii de persoane interesate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton, din partea  
Comisiei de buget finanțe și administrarea a domeniului public și privat și Pop Raul Cristian din 
partea Comisiei juridice. 

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 
Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată 14 voturi ”pentru„  din totalul de 15 prezenți, - 
nu a votat domnul consilier Horvath Sandor - Hotărârea nr. 13  din 30 ianuarie 2019 privind 
aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare pe raza 
teritoriala a municipiului Marghita. 

 



 
Punctul doisprezece. Prezentarea Deciziei nr. 4 din 9.01.2019 a Camerei de Conturi 

Bihor, Curtea de Conturi a României pentru înlăturarea deficiențelor constatate si consemnate in 
raportul de control nr. 2947 din 17.12.2018 încheiat la Serviciul Public de Alimentare cu Apa, 
Canalizare si Salubrizare Marghita.  Materialul a fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de 
specialitate. 

Consiliul local a luat la  cunoștință raportul prezentat de Camera de Conturi Bihor, 
Curtea de Conturi a României pentru înlăturarea deficiențelor constatate si consemnate in 
raportul de control nr. 2947 din 17.12.2018 încheiat la Serviciul Public de Alimentare cu 
Apa, Canalizare si Salubrizare Marghita. 

 
Punctul treisprezece. Proiecul de hotarare pentru modificarea HCL 17 din 30.01.2018 

privind aprobarea proiectului “Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește 
îmbunătățirea ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și 
Berettyoujfalu (acronim CROSSLOCALDEV)” - PROMOTING AN INTEGRATED 
APPROACH REGARDING THE IMPROVING OF THE EMPLOYMENT RATE AND 
BUSINESS ENVIRONMENT AT THE LEVEL OF MARGHITA AND BERETYOUJFALU 
MICROREGIONS și a contribuției proprii necesare implementării acestuia,  inițiat de domnul 
primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul de hotărâre și materialele anexate au fost dezbătute în 
cadrul ședințelor comisiilor de specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton, din partea  
Comisiei de buget finanțe și administrarea a domeniului public și privat și Pop Raul Cristian din 
partea Comisiei juridice. 

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 
Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată 15 voturi ”pentru„  din totalul de 15 prezenți, -  
Hotărârea nr. 14  din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea HCL 17 din 30.01.2018 privind 
aprobarea proiectului “Promovarea unei abordări integrate în ceea ce privește îmbunătățirea 
ratei de angajare și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și 
Berettyoujfalu (acronim CROSSLOCALDEV)” - PROMOTING AN INTEGRATED 
APPROACH REGARDING THE IMPROVING OF THE EMPLOYMENT RATE AND 
BUSINESS ENVIRONMENT AT THE LEVEL OF MARGHITA AND BERETYOUJFALU 
MICROREGIONS și a contribuției proprii necesare implementării acestuia. 

Punctul paisprezece. Proiectul de hotarare pentru  utilizarea excedentului la 31.12.2018 
ca sursă de finanțare a cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare din bugetul local, inițiat de domnul 
primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul de hotărâre și materialele anexate au fost dezbătute în 
cadrul ședințelor comisiilor de specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton, din partea  
Comisiei de buget finanțe și administrarea a domneiului public și privat. 

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 
Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată cu 15 voturi ”pentru„  din totalul de 15 prezenți, 
Hotărârea nr. 15  din 30 ianuarie 2019 pentru  utilizarea excedentului la 31.12.2018 ca sursă 
de finanțare a cheltuielilor  secțiunii de dezvoltare din bugetul local. 



 Punctul cincisprezece. Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
instituire a taxelor speciale pentru serviciile de stare civilă- pentru oficierea căsătoriei pe 
teritoriul municipiului Marghita, inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Proiectul de 
hotărâre și materialele anexate au fost dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate.  
            Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul consilier Arkoși Anton, din partea  
Comisiei de buget finanțe și administrarea a domeniului public și privat. 

Nu sunt purtate discuții sau aduse modificări și completări proiectului de hotărâre. 
Președintele de ședință doamna Nagy Gabriella supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre sub forma inițiată. Este astfel adoptată cu 15 voturi ”pentru„  din totalul de 15 prezenți, 
Hotărârea nr. 16  din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire a 
taxelor speciale pentru serviciile de stare civilă- pentru oficierea căsătoriei pe teritoriul 
municipiului Marghita. 

  Punctul saisprezece. Informare privind activitatea de apărare impotriva incendiilor si 
protectie civilă desfășurată de Comitetul Local pentru situații de urgență, centrul operativ cu 
activitate temporara, compartimentul situatii de urgență din cadrul  aparatului  de specialitate a 
primarului  pe semestrul II 2018, întocmit de Compartimentul situații de urgență. Materialul a 
fost studiat și dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

Consiliul local a luat act de  raportul prezentat privind activitatea de apărare 
impotriva incendiilor si protectie civilă desfășurată de Comitetul Local pentru situații de 
urgență, centrul operativ cu activitate temporara, compartimentul situatii de urgență din 
cadrul  aparatului  de specialitate a primarului  pe semestrul II 2018 

Punctul șaptesprezece. Discutarea cererii Universitatii Vasile Goldis cu privire  la 
contractul de concesiune  asupra spatiilor in care funcționează in municipiul Marghita . 

Materialul a fost parcurs de consilieri în cadrul comisiilor de specialitate. 

Ca o concluzie a acestor discuții consiliul local își exprimă acordul privind reducerea 
suprafeței închiriate și stabilirea unei chirii modice, urmand ca la sedinta urmatoare sa aprobe un 
proiect de hotarare in acest sens.     

Punctul optsprezece. Probleme curente.  
Domnul comsilier Arkosi Anton arată că la Comisia de buget finanțe a fost depusă o 

solicitare a Liceului Tehnologic ”Horea” prin care se dorește alocarea din bugetul local a unei 
sume de 8000 lei, lunar, pentru asigurarea pazei și siguranței instituției de învățămănt. 

O solicitare similară a fost formulată în ședința trecută de doamna Nagy Gabriella, 
directorul Liceului Teoretic ”Horvath Janos” și o solicitare în acest sens este prezentată acum 
verbal, de domnul Sas Adăscăliții Marcel, directorul Colegiului Național ”Octavian Goga” 
Marghita. 

Domnul consiliar Arkosi Anton a luat act de solicitările făcute, urmând a se purta discuții 
la întocmirea proiectului de buget pa anul 2019. 

Doamna consilier Marieș Mihaela, atrage atenția domnului primar asupra unor situații ce 
trebuiesc soluționate în viitorul apropiat și anume: 

- În fața magazinului Unicarm au apărut așa numiții ”taximetriști pirat”, care aduc un 
prejudiciu substanțial persoanele fizice și juridice care își desfășoara activitatea legal. 



- Odată cu venirea primăverii o să apară din nou câinii vagabonzi, întreabă cum stă 
situația înființării serviciului specializat în acest sens sau a contractarii unui serviciu 
in acest sens , conform regulamentului aprobat de consiliu in 2018  

- Tot o altă problemă este cea a mizeriei din jurul blocurilor, în special în zona 
containerelor de gunoi. În ceea ce privește spațiile verzi, din zona blocurilor este de 
părere că, acestea s-ar putea da în administrarea asociațiilor de proprietari. 

Domana consilier Nagy Gabriella solicită domnului primar ca prin compartimentul de 
specialitate, să atragă atenția agenților economici care dețin magazine, asupra obligației acestora 
de a menție trotuarul curat în fața magazinelor. 

Domnul primar arată  că urmează să invite Poliția municipiului, Poliția locală și 
Jandarmeria, pentru a purta discuții în vederea soluționării  unor probleme, printre care și cea a 
taximetriștilor care desfășoară activități neutorizate.De asemenea problema Serviciului public, 
care se va ocupa  de câinii vagabonzi, se află în line dreaptă, urmând ca în două, trei luni să se 
finalizeze. În ceea ce privește zona blocurilor și spațiile verzi, primăria va lua legătura cu 
asociațiile de proprietari și cu agenții economici pentru a stabili un plan  comun de acțiune în 
acest sens.  

Nu sunt purtate alte discuţii, domna  preşedinte Nagy Gabriella  mulţumeşt tuturor celor 
prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 

 

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ            SECRETAR 

             Nagy Gabriella                                                   jr.Demeter Cornelia 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	


