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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 13 februarie 2015, orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei municipiului 

Marghita, cu ocazia şedinţei extraordinară a Consiliului local Marghita, convocată în baza 

Dispoziţiei Primarului nr. 104 din 11 februarie 2015.  

Sunt prezenţi la lucrările şedinţei domnii consilieri: Almaşi Ştefan , Arkosi Anton, Botos 

Alexandru,  Carp Mariana , Ciarnău Claudiu, Cheregi Gheorghe, Horvath Sandor,  Ilieş Moise,  

Kotlar Norbert, Lazăr Ioan, Măries Mihaela, Nagy Gabriella, Papai Iosif, Petrică Ionuţ, Pop 

Gavril, Pop Viorel şi Sandor Emil.  

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, secretarul 

municipiului – doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena şef serviciu administraţie locală, 

Bereteu Viorica şef birou buget-finanţe,  doamna Szabo Timea, din cadrul aparatului permanent 

de lucru al consiliului local.  

Auditoriu: Bradacs Aliz, Demian Zsolt, Posztner Sarolta, Ardelean Sorin,  Bisa Eva. 

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 

Primăria Municipiului Marghita, în data de 11 februarie 2015 a Dispoziţiei Primarului nr. 104 

din 11 februarie 2015. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de 11 februarie 

2015, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, precum şi ordinea 

de zi.  

Se supune spre aprobare următoarea: 

 

Ordine de zi     

                                                        

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului Tinereţe Responsabila într-o comunitate 

dinamică – educaţia în sprijinul incluziunii sociale  eficiente a tinerilor din judeţul Bihor aflaţi în 

situaţie de risc, implementat de Liceul Tehnologic Horea în parteneriat cu D.G.A.S.P.C Bihor  si 

aprobarea costurilor necesare pentru sustenabilitatea acestui proiect                                         

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare : Comisia de buget finanţe, Comisia de învăţământ , cultura, tineret, sport 

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului consolidat  de venituri si cheltuieli a 

municipiului Marghita pe anul 2015.  

Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare : Comisia de buget finanţe 

  

Se supune la vot ordinea de zi, fiind adoptată cu 17 voturi „pentru”, Hotărârea nr.13 din 13 

februarie 2015 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Marghita din 13 februarie 2015. 

   

Punctul unu.  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului Tinereţe Responsabila 

într-o comunitate dinamică – educaţia în sprijinul incluziunii sociale  eficiente a tinerilor din 

judeţul Bihor aflaţi in situaţie de risc, implementat de Liceul Tehnologic Horea în parteneriat cu 

D.G.A.S.P.C Bihor  si aprobarea costurilor necesare pentru sustenabilitatea acestui proiect,                                          

este prezentat de iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan. 
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Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea comisiei de 

buget finanţe şi doamna Nagy Gabriella din partea Comisiei de învăţământ , cultură, tineret, 

sport. 

Nu sunt purtate discuţii proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată. 

Cu votul „pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.14 din 13 ianuarie 2015 

pentru aprobarea proiectului Tinereţe Responsabila într-o comunitate dinamică – educaţia în 

sprijinul incluziunii sociale  eficiente a tinerilor din judeţul Bihor aflaţi in situaţie de risc, 

implementat de Liceul Tehnologic Horea în parteneriat cu D.G.A.S.P.C Bihor  si aprobarea 

costurilor necesare pentru sustenabilitatea acestui proiect. 

 

            Punctul doi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului consolidat  de venituri si 

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2015, este prezentat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 

 Raportul de avizare favorabil este prezentat de  Comisia de buget finanţe şi administrare a 

domeniului public şi privat.  

 Discuţii. 

 Doamna Bereteu Viorica şef birou buget-finanţe prezintă solicitarea grădiniţei nr.2 care 

doreşte să achiziţioneze o autoutilitară pentru transportul alimentelor pentru copii arondaţi 

grădiniţei. 

 Domnul consilier Arkosi Anton arată că pentru transportul cu servicii externe a fost 

alocată o sumă, dacă se poate aloca suma solicitată prin redistribuţie de la alte capitole atunci 

comisia este de acord cu această modificare. 

 Doamna consilier Carp susţine ideea achiziţionării autoutilitarei, deoarece poe termen 

lung este o idee mai bună . 

 Şi doamna consilier Nagy Gabriella susţine ideea achiziţionării unei autoutilitare pentru 

transportul alimentelor, deoarece nerespectarea standardelor legale în domeniu atrag după sine 

amenzi usturătoare. 

 Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că suma solicitată este o sumă rezonabilă, deci ar 

fi necesară alocarea acestor bani la capitolul menţionat. 

Domnul consilier Almasi Stefan întreabă, cine suportă restul cheltuielilor, şofer, combustibil etc. 

 Doamna consilier Nagy Gabriella îi răspunde la întrebare şi anume că directorul numeşte 

o persoană responsabilă care conduce autoutilitara şi cheltuielile cu combustibilul din veniturile 

instituţiei , deci sumele aferente nu sunt suportate de la bugetul local.  

 Se supune spre aprobare alocarea sumei de 30000 lei pentru achiziţionarea autoutilitarei – 

se aprobă cui unanimitate de voturi această completare. 

 Domnul consilier Ciarnău Claudiu îşi exprimă nemulţumirea privind modul de relaţionare 

dintre cetăţeni şi primărie. Anumite probleme în Primăria Oradea pot fi rezolvate într-un sfert de 

oră, mulţumită unor aplicaţii informatice care leagă toate serviciile instituţiei. Să se achiziţioneze 

şi la nivelul Primăriei Marghita o aplicaţie informatică, alocând pentru început 5000 lei, care să 

aplicaţia care ar înlesni relaţionarea între oameni şi funcţionarii primăriei. 

 Propunerea domnului Ciarnău Claudiu este susţinută şi de domnul consilier Sandor Emil. 

Se supune la vot această completare propusă de domnul consilier Ciarnău Claudiu, fiind aprobată 

cu unanimitate de voturi. 

 Cu aceste două modificări se supune spre aprobare bugetul consolidat  de venituri si 

cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2015. 

 



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 

______________________________JUDEŢUL BIHOR____________________________________ 
 

 

 

Cu votul „pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.15 din 13 februarie 2015  privind 

aprobarea bugetul consolidat  de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2015. 
Domnul consilier Ciarnău Claudiu – în numele grupului PNL – prezintă o nemulţumire a 

acestei formaţiuni şi anume faptul că la începutul fiecărui an şi după aceea prin rectificări 

instituţiile subordonate şcoli, grădiniţe etc primesc sumele solicitate de aceştia pentru diferite 

investiţii. Trebuie urmărite cumva cheltuirea acestor bani. Consideră că instituţiile de învăţământ 

din Marghita sunt destul de bine dotate. Conducerea acestor instituţii ar trebui să prezinte un 

material informativ pentru anul 2014 care să conţină jurnalele de cumpărături, achiziţiile de 

obiecte de inventar şi mijloace fixe. 

Domnul consilier Pop Gavril în completare la cele arătate de antevorbitor arată că banii 

care aceste instituţii le primesc din partea statului sunt verificate de organele abilitate ale statului, 

dar pentru banii care sunt primiţi din bugetul local aceste instituţii ar trebui să prezinte trimestrial 

sau semestrial o informare în faţa consiliului local. 

Domnul consilier Pop Viorel atrage atenţia asupra faptului că pentru a preveni 

eventualele accidentări este necesară repararea  gardului de împrejmuire al terenului de sport din 

parcul din faţa şcolii generale şi a terenului sintetic din curtea acestei şcoli. 

Şi domnul consilier Sandor Emil este de aceeaşi părere, iar pentru a preveni viitoarele 

deteriorări ale gardului din spatele porţilor în această zonă ar trebui montate plase sintetice. 

Nefiind alte discuții, doamna  preşedinte  Mărieş Mihaela mulţumeşte tuturor celor 

prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

            

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                   SECRETAR 

                                      Mărieş Mihela                                           jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

 

 

 

 


