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PROCES VERBAL 

 

 

            Încheiat azi, 3 februarie 2014, orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei 

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

convocată în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 61 din 31.01.2014.     

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

Anton,  Botos Alexandru, Ciarnău Claudiu, Carp Mariana, Cheregi Gheorghe,  

Horvath Sandor, Ilieş Moise, Kotlar Norbert, Lazăr Ioan,  Nagy Gabriella, Papai 

Iosif, Sandor Emil, Timar Iulius. Absentează domnii consilieri Măries Mihaela, Pop 

Viorel şi Petrică Ionuţ. Participă delegatul sătesc Borsi Ernest şi Nagy Marin. 

 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, 

secretarul municipiului – doamna Demeter Cornelia, înlocuitorul secretarului 

municipiului - doamna Ciupe Elena, doamna Szabo Timea, din cadrul aparatului 

permanent de lucru al consiliului local, Bereteu Viorica – contabil şef, Ciarnău 

Mihaela – şef birou taxe şi impozite locale. 

 Auditoriu: Porsztnert Sarolta, Demian Zsolt, Bradacs Aliz Idiko, Horgoş 

Viorel, Mokka Attila, Covaciu Ildiko. 

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

intrarea în Primăria Municipiului Marghita, în data de 31 ianuarie 2014 a Dispoziţiei 

Primarului nr 61 din 31.01.2014. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi 

obiective în acest sens. 

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

31 ianuarie 2014, a invitaţiei la şedinţă, cuprinzând data, ora şi locul desfăşurării 

acesteia, precum şi ordinea de zi. De asemenea, materialele de şedinţă cuprinse în 

ordinea de zi au fost postate pe e-mailul fiecărui consilier, cu 3-4 zile înaintea  

şedinţei de consiliu. 

Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Ciarnău Claudiu, care constată 

că sunt întrunite condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa extraordinară.  

Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare următoarea  

 

 

O R D I N E   DE  Z I : 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a 

unităţii administrativ teritoriale Marghita pe anul 2014. 

      Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia buget-finanţe. 



 

 Cu 14 voturi pentru, din totalul de 14 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr. 11 din 3 februarie 2014 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare 

a Consiliului local al municipiului Marghita din 3 februarie 2014.  

 

 

Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli a unităţii administrativ teritoriale Marghita pe anul 2014, este prezentat de 

iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia buget-finanţe. 

La începutul dezbaterii de buget domnul Mokka Attila prezintă o petiţie 

semnat de 11 societăţi comerciale cu sediul în Marghita, prin care semnatarii solicită 

cuprinderea în bugetul anului 2014 a cheltuielilor pentru finalizarea  lucrărilor de 

canalizare pe str. I.L.Caragiale. Domnul primar arată că lucrările sunt cuprinse în 

etapa a III-a la proiectul de lucrări şi în lunile care urmează se fac toate demersurile 

pentru a scoate la licitaţie aceste lucrări. 

Cu privire la aprobarea bugetului în data de 30 ianuarie 2014 s-a organizat o 

întâlnire cu aleşii locali pentru dezbaterea proiectului de buget propus. În proiectul 

de buget prezentat la şedinţa din 3 februarie 2014 sunt cuprinse deja modificările 

care au intervenit în urma acelei întâlniri. 

S-a propus realizarea unui nou bazin în incinta ştrandului municipal Marghita. 

Cu privire la acest aspect doamna contabilă Bereteu Viorica arată că potrivit 

normelor legale în vigoare nu se poate efectua nici o achiziţie pentru serviciile 

autofinanţate aflate în subordinea autorităţilor locale din veniturile bugetului local, ci 

doar din veniturile proprii. În urma discuţiilor se ia decizia că sumele vor fi cuprinse 

în bugetul ştrandului şi se vor efectua lucrările în cazul în care vor exista venituri 

suficiente în acest sens. 

Doamna Nagy Gabriella susţine necesitatea acordării burselor pentru elevi. 

Domnul Timar Iulius propune ca din sumele alocate pentru tineret, cultură să 

fie achiziţionate costume populare care vor putea fi folosite la cererea instituţiilor de 

învăţământ. S-a hotărât că de la capitolul iluminat public vor fi transferate 20.000 

mii lei în acest sens. 

Domnul Ilieş Moise consideră necesară implementarea unor proiecte de 

finanţări nerambursabile pentru dezvoltarea oraşului, iar dacă în cursul acestui an nu 

permite bugetul, aceste proiecte să fie avute în vedere în bugetul anului viitor. 

Cu privire la subvenţiile sportive se solicită repartizarea unei anumite sume 

direct pentru activitatea de fotbal. Se atrage atenţia consilierilor locali asupra 

faptului că legislaţia în vigoare impune obligativitatea finanţării prin depunerea de 

proiecte. Grupul PNL propune constituirea unui club sportiv al municipiului, cu mai 

multe secţii, care să primească subvenţii direct de la bugetul local. 

Domnul Cheregi Gheorghe solicită ca lucrările prevăzute pentru acest an să 

fie efectuate în aşa fel încât să nu fie afectate lucrări deja terminate. Cu privire la 



alocarea sumelor pentru repararea drumului spre Cheţ consideră necesar  să se facă 

lucrări de calitate pentru a evita degradarea rapidă a stării drumului. De asemenea 

prezintă necesitatea ca cele mai importante lucrări propuse în bugetul anului 2014 să 

fie realizate şi să se evite preluarea acestora în bugetul anului următor. 

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi  în sală este adoptată 

Hotărârea nr. 12 din 3 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli a unităţii administrativ teritoriale Marghita pe anul 2014. 

 

Se aduce în discuţie situaţia pieţei agroalimentare din str. N. Bălcescu. 

Domnul Timar Iulius propune ca biserica greco catolică să fie informat în sensul este 

ultimul an în care municipalitatea închiriază terenul în cauză, iar dacă nu vom cade 

de acord asupra vânzării terenului se vor începe lucrările privind mutarea pieţei în 

cauză. Domnul Ciarnău Claudiu propune ca pentru următoarea şedinţă de consiliu să 

se prezinte o schiţă a terenului cu delimitarea concretă a proprietăţilor. 

Se reiau discuţiile cu privire la posibilităţile publicării listei persoanelor cu 

debite restante la bugetul local. Se atrage atenţia asupra protecţiei datelor cu caracter 

personal şi se ajunge la concluzia că vor fi date publicităţii persoanele care au datorii 

de peste 500 lei. 

Grupul de consilieri PNL solicită ca le următoarea şedinţă de consiliu să fie 

prezentă doamna Bisa Eva şi să facă lămuriri cu privire la contractul încheiat cu 

RER Ecologic Oradea pentru întreţinerea spaţiilor verzi. 

 

 Nefiind alte discuții, domnul  preşedinte  Ciarnău Claudiu mulţumeşte tuturor 

celor prezenţi pentru participarea la lucrările şedinţei.  

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 

                               Ciarnău Claudiu                                   jr. Demeter Cornelia 

        
 


