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 Încheiat azi, 8 aprilie 2013 , orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei 

municipiului Marghita, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Marghita, 

convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.163 din 4 aprilie 2013. 

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

Botos Alexandru, Carp Mariana, Cheregi Gheorghe, Ciarnău Claudiu, Durnea Cosmin, 

Horvath Sandor, Ilieş Moise, Kotlar Norbert, Lazăr Ioan, Măries Mihaela,  Nagy 

Gabriella, Papai Iosif, Pop Viorel, Sandor Emil şi Timar Iulius . 

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 

secretarului municipiului - doamna Demeter Cornelia, doamna Ciupe Elena - şeful 

biroului administraţie locală, jurista consiliului doamna Szabo Timea,  Bereteu Viorica  

din partea biroului buget contabilitate al Primăriei municipiului Marghita. 

 Este prezent delegatul sătesc din Cheţ, domnul Borşi Erno. 

 Auditoriu Demian Zsolt, Posszert Sarolta – consilieri ai primarului şi Kocsis 

Emese – director financiar-contabil al Spitalului municipal „Dr.Pop Mircea” Marghita.  

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

în Primăria Municipiului Marghita, în data de 4 aprilie 2013, a Dispoziţiei Primarului nr. 

163 din 4 aprilie 2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în 

acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  4 

aprilie 2013, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării acesteia, 

precum şi ordinea de zi.  

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Botos Alexandru constată că sunt 

întrunite condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot următoarea  

 

O R D I N E   DE  Z I : 

   

1. Proiect de hotărâre aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli anităţii 

administrativ teritoriale a municipiului Marghita, pe anul 2013. 

Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

 Raport de avizare: Comisia  de buget finanţe. 

 

 Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 prezenţi în sală ( nu sunt prezenţi în sală 

domnii Lazăr Ioan, Papai Iosif şi doamna Mărieş Mihaela) este adoptată Hotărârea nr. 

31 din 4 aprilie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a 

Consiliului local al municipiului Marghita din 4 aprilie 2013.  

 



1 Proiectul de hotărâre aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a unităţii 

administrativ teritoriale Marghita, pe anul 2013, iniţiat de domnul primar, Pocsaly Zoltan 

Ladislau a fost studiat şi dezbătut în cadrul comisiilor de specialitate. 

Domnul consilier Arkosi Anton prezintă avizul favorabil al comisiei de 

specialitate. Solicită de asemenea menţionarea în procesul verbal al şedinţei a faptului că 

din totatul de 875 mii lei de la capitolul transportului, subcapitolul străzi, 250 mii lei să 

fie alocaţi pentru repararea drumului Marghita-Cheţ. Această propunere a dânsului este 

adoptată cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 consilieri prezenţi în sală. 

 Doamna Kocsis Emese – director financiar-contabil al Spitalului municipal 

„Dr.Pop Mircea” Marghita, explică necesitatea alocării sumei de 150 mii lei de la 

capitolul Sănătate – Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi, pentru achiziţionarea 

programului informatic necesar bunei funcţionări administrativ-contabile a instituţiei. 

Acest program ajută instituţia să facă economii la unele capitole care în prezent sunt 

practic incontrolabile din punct de vedere financiar.  

 Domnii consilieri sunt de acord cu cele prezentate de dânsa, afirmându-şi spijinul 

pentru a aloca sumele necesare în bugetul pe anul viitor, în vederea achitării în întregime 

a acestui program. 

 Nu sunt purtate alte discuţii pe marginea acestui proiect, preşedintele de şedinţă 

supune spre aprobarea proiectul sub forma iniţiată.  

Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 prezenţi în sală ( nu sunt prezenţi în sală 

domnii Lazăr Ioan, Papai Iosif şi doamna Mărieş Mihaela) este adoptată Hotărârea nr. 

32 din 4 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului devenituri şi cheltuieli a 

municipiului Marghita, pe anul 2013. 

  Domnul consilier Botos Alexandru mulţumeşte tuturor celor prezenţi pentru 

participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 

                            Botos Alexandru                                          jr. Demeter Cornelia 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul dosar conţine un număr 

de_________________________________________file 

numerotate, şnuruite şi sigilate. 
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