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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 7 ianuarie 2016, orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei municipiului 

Marghita, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Marghita, convocată în baza 
Dispoziţiei Primarului nr.  987  din 31.12.2015.  

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, Mărieș Mihaela, Nagy Gabriella, Papai Iosif, Petrică Ionuţ, Pop 
Gavril şi Sandor Emil. Absentează domnul consilier Pop Viorel. 

Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, înlocuitorul 
secretarul municipiului – doamna Ciupe Elena, șef Serviciu administrație publică locală. La 
lucările ședinței participă de asemenea doamna Bereteu Viorica, șef birou buget contabilitate, 
domnul Groze Liviu, șef birou domeniu public. 

Auditoriu:  Doamna Bradacs Aliz, domnul Lupău Gheorghiță, domnul Durnea Cosmin și 
domnul Sabău Remus. 

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
Primăria Municipiului Marghita, în data de 31 decembrie 2015 a Dispoziţiei Primarului nr. 
 987  din 31.12.2015. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 
Consilierii au fost convocaţi în data de 31 decembrie 2015, 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 Ciupe Elena face prezența și anunță cvorumul ședinței, din totalul de 17 
consilieri sunt prezenți  16consilieri, ședința fiind statutară. 

Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Pop Gavril. 
 Domnul primar retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de la punctul doi  : 
” Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul 
unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2016-2017” 
 La inițiativa unui grup de consilieri Carp Mariana , Ciarnău Claudiu, Cheregi Gheorghe, , 
Lazăr Ioan, Mărieș Mihaela, Petrică Ionuţ, Pop Gavril, Pop Viorel şi Sandor Emil, se propune 
includerea pe ordinea de zi a unui nou proiect: 
” Proiect de hotărâre privind aprobarea HCL nr.126 privind delegarea gestiunii serviciului  der 
alimentare cu apă și canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL BORS SA și abrogarea 
HCL nr.127 din12.10.2015 privind aprobarea unor măsuri administrative referitoare la delegarea 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL 
BORS SA.”   

Propunerea  de suplimentare este aprobată cu unanimitate de voturi. 
În continuare se supune spre aprobare cu cele două modificări următoarea: 

 
Ordine de zi                                                       

 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului  local a 

deficitului  sectiunii de  dezvoltare sursa A a  bugetului local pe anul 2015 și acoperirea 
secțiunii de funcționare a bugetului local sursa E pe anul 2015 

             Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
             Raport de specialitate: Comisia de buget finante  



                           CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
________________                    __  JUDEŢUL BIHOR___________________________________ 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de functii a Spitalului Municipal Dr. Pop 
Mircea Marghita pe anul 2016  

        Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de specialitate: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție        
socială, Comisia de buget finante 
 

3. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr.126 privind delegarea gestiunii serviciului  
der alimentare cu apă și canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL BORS SA și 
abrogarea HCL nr.127 din 12.10.2015 privind aprobarea unor măsuri administrative 
referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare 
operatorului regional SC APĂ CANAL BORS SA  

Inițiatori : Carp Mariana , Ciarnău Claudiu, Cheregi Gheorghe, , Lazăr Ioan, 
Mărieș Mihaela, Petrică Ionuţ, Pop Gavril, Pop Viorel şi Sandor Emil 

 
Se supune la vot ordinea de zi, fiind adoptată cu 16 voturi pentru Hotărârea nr.1 din 7 

ianuarie 2016 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Marghita din 7 ianuarie 2016. 

 
Punctul unu. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

bugetului  local a deficitului  sectiunii de  dezvoltare sursa A a  bugetului local pe anul 2015 și 
acoperirea secțiunii de funcționare a bugetului local sursa E pe anul 2015 este prezentat de 
inițiator, domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe. 
Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în 

sală Hotărârea nr.2 din 7 ianuarie 2016 pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul 
bugetului  local a deficitului  sectiunii de  dezvoltare sursa A a  bugetului local pe anul 2015 și 
acoperirea secțiunii de funcționare a bugetului local sursa E pe anul 2015. 

 
Punctul doi. Proiectul de hotarâre pentru modificarea statului de functii a Spitalului 

Municipal Dr. Pop Mircea aprobat prin HCL nr.147/26.11.2015 este prezentat de inițiator, 
domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este dat de Comisia de buget finanțe și Comisia socială, 
învățământ, sănătate, culte și protecție socială. 

Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în 
sală Hotărârea nr.3 din 7 ianuarie 2016  pentru modificarea statului de functii a Spitalului 
Municipal Dr. Pop Mircea aprobat prin HCL nr.147/26.11.2015. 

Doamna consilier Nagy Gabriela întreabă pe doamna Bereteu Viorica, care ar fi 
posibilitatea plății în continuare a personalului de pază la instituțiile de îmvățământ, având în 
vedere că odată cu încheierea anului bugetar 2015 nu mai sunt fonduri alocate pentru acest 
capitol.   

Doamna Bereteu Viorica arată că mai repede de începutul lunii februarie 2016, nu  vom 
avea buget, deci în luna ianuarie nu poate aloca fonduri pentru acest capitol. 

Domnul consilier Ciarnău Claudiu arată că după părerea dânsului, toți consilierii vor fi de 
acord cu alocarea de fonduri pentru acoperirea acestor cheltuieli,  deci prin urmare școlile ar 
putea negocia în acest sens cu firmele de pază, pentru încheierea de noi contracte pentru anul 
2016, luna ianuarie fiind eventual plătită ulterior. 

Propunerea domnului Ciarnău este acceptată de toți consilierii prezenți în sală. 
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Punctul trei. Proiectul de hotărâre privind abrogarea HCL nr.126 privind delegarea 

gestiunii serviciului  der alimentare cu apă și canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL 
BORS SA și abrogarea HCL nr.127 din 12.10.2015 privind aprobarea unor măsuri administrative 
referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului 
regional SC APĂ CANAL BORS SA este prezentat în numele inițiatorilor de către președintele 
de ședință, domnul consilier Pop Gavril. 

Nu sunt purtate discuții, fiind adoptată cu 16 voturi ”pentru” din totalul de 16 prezenți în 
sală Hotărârea nr.4din 7 ianuarie 2016  privind aprobarea HCL nr.126 privind delegarea 
gestiunii serviciului  der alimentare cu apă și canalizare operatorului regional SC APĂ 
CANAL BORS SA și abrogarea HCL nr.127 din 12.10.2015 privind aprobarea unor măsuri 
administrative referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare 
operatorului regional SC APĂ CANAL BORS SA. 

Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Pop Gavril mulţumeşte tuturor celor prezenţi 
pentru participarea la lucrările şedinţei.  
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA                   SECRETAR 
                         Pop Gavril                                            jr. Demeter Cornelia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


