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

 
 Încheiat azi 9 aprilie 2019, cu ocazia şedinţei de îndată 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. Lazăr Ioan, 9. Mărieș Mihaela, 10. Nagy Gabriella,  11. Oros Ramona Alice, 12. Papai 
Iosif, , 13.Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil, 14. Şandor Emil.  Absentează motivat consilierii:  1. 
Pop Raul Cristian,   2. Pop Viorel, 3. Szabo Peter Istvan, 
 Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly 
Zoltan, secretarul municipiului doamna Demeter Cornelia și doamna Ciupe Elena - șef 
Serviciu administrație publică locală. De asemenea participă doamna Szabo Timea – jurista 
Consiliului local Marghita. 
 Dat fiind caracterul de urgenta a sedintei , consilierii au fost convocati atat pein email, 
telefin cat si prin înmânarea invitațiilor in data de 8 aprilie 2019 .  

Doamna secretar Demeter Cornelia face prezența și anunță cvorumul ședinței, din 
totalul de 17 consilieri sunt prezenți 14 consilieri, absentează motivat 3 consilieri, acestia 
anunțând motivele pentru care nu pot fi prezenți .  

Se supune spre aprobare alegerea următorului președinte de ședință, conform 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliulului local Marghita în persoana 
doamnei consilier Oros Ramona Alice.  

Cu  votul ”pentru” a 14 consilieri, din totalul de 14 consilieri prezenți este adoptată 
Hotărârea nr.38 din 9 aprilie 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada aprilie-iunie 2019.  

La solicitarea domnului primar Pocsaly Zoltan Ladislau se propune suplimentarea 
ordinii de zi cu un încă un punct, un proiect de hotărâre a cărei aprobare nu suferă amânare și 
anume: 
”Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.73 din 6 iunie 2018 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Dotarea ambulatorului Spitalului Municipal 
”Dr.Pop Mircea”Marghita. Face precizarea ca solicitarea de clarificari si emitere a hotararii a 
fost trimisa in cursul zilei de azi de catre ADR Nord Vest cu mentiunea adoptarii hotararii in 
termen de 2 zile. 

Cu această suplimentare președintele de sedință doamna Oros Ramona Alice supune 
spre aprobare următoarea  

Ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniul privat a municipiului Marghita a 
cotei de 596 mp./748 mp. , teren situat in Marghita, str I.L.Caragiale nr. 33 inscris pe 
nr. top. 485 in CF 104723 Marghita . 
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
 

2.  Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea art. 3 din HCL nr. 73 din 
6.06.2018 modificată prin HCL nr. 32 din 29.03.2019 privind aprobarea proiectului  si 
a cheltuielilor legate de proiectul ”Dotarea ambulatoriului  Spitalului municipal Dr. 
Pop Mircea Marghita” 
 
Cu  votul ”pentru” a 14 consilieri, din totalul de 14 consilieri prezenți este adoptată 

Hotărârea nr.39 din 9 aprilie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată din 
data de 9 aprilie 2019. 
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Punctul 1. Proiectul de hotărâre privind cuprinderea in domeniul privat a municipiului 

Marghita a cotei de 596 mp./748 mp. , teren situat in Marghita, str I.L.Caragiale nr. 33 inscris 
pe nr. top. 485 in CF 104723 Marghita, a fost inițiat de domnul primar. Materialele au fost 
studiate de consilieri. 
 Nu sunt purtate discuții, se trece la votarea proiectului de hotărâre sub forma inițiată. 
 Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din totalul de 14 prezenți este adoptată Hotărârea 
nr. 40 din 9 aprilie 2019  cuprinderea in domeniul privat a municipiului Marghita a cotei 
de 596 mp./748 mp. , teren situat in Marghita, str I.L.Caragiale nr. 33 inscris pe nr. top. 
485 in CF 104723 Marghita. 
 

Punctul 2.  Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.73 din 6 iunie 2018 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Dotarea ambulatorului 
Spitalului Municipal ”Dr.Pop Mircea”Marghita inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau. 

Se menționează în Raportul de specialitate necesitatea introducerii unui noi articol în 
hotărârea inițială, ca urmare a parcurgerii etapelor de evaluare administrativă și tehnică, 
proiectul fiind admis în următoarea etapă, cea precontractuală, care presupune actualizarea 
datelor proiectului propus. Prin urmare se propune introducerea următorului articol: 

”Aprobarea asigurării din bugetul propriu, a corecțiilor ce pot fi identificate în 
procedura de verificare a achiziției”. 

Se supune la vot modificarea hotărării inițiale cu acest articol.  
Cu votul ”pentru” a 14 consilieri, din totalul de 14 prezenți este adoptată Hotărârea 

nr. 41 din 9 aprilie 2019 privind modificarea HCL nr.73 din 6 iunie 2018 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Dotarea ambulatorului Spitalului 
Municipal ”Dr.Pop Mircea”Marghita. 

 
Nu sunt purtate alte discuţii, președintele de ședință  mulţumeşte tuturor celor prezenţi 

pentru participarea la lucrările şedinţei. . 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
         PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                      SECRETAR 

Oros Ramona Alice                                                         jr.Demeter Cornelia 
 
 
 


