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PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 16 ianuarie 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. 8 din 12 ianuarie 2015.  

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

Alexandru,  Carp Mariana , Cheregi Gheorghe, Horvath Sandor,  Ilieş Moise,  Măries Mihaela, 

Nagy Gabriella, Papai Iosif, Petrică Ionuţ, Pop Gavril, Pop Viorel şi Sandor Emil.Absentează 

domnii consilieri:  Ciarnău Claudiu, Kotlar Norbert şi Lazăr Ioan. 

 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: Kocsis Emese şi Demian Zsolt. 

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

Primăria Municipiului Marghita, în data de 12 ianuarie 2014 a Dispoziţiei Primarului nr. 8 din 12 

ianuarie 2015. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de 12 ianuarie 

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

de zi.  

Conform Regulamentului consiliului local Marghita, preşedintele de şedinţă este doamna 

consilier Mărieş Mihaela.  

La solicitarea domnului primar Pocsaly Zoltan se include pe ordinea de zi încă un punct: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anul 2014 a Spitalului 

Municipal „Dr Pop Mircea” Marghita. 

Cu această completare se supune spre aprobare următoarea: 

 

Ordine de zi     

                                                        

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acoperirii deficitului bugetar pe Secţiunea Dezvoltare 

in cadrul bugetului local  al municipiului Marghita.  

      Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

            Raport de specialitate: Comisia de buget finanţe 

       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anul 2014 a Spitalului 

Municipal „Dr Pop Mircea” Marghita 

      Iniţiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 

            Raport de specialitate: Comisia de buget finanţe  

        Se supune la vot ordinea de zi, fiind adoptată cu 14 voturi „pentru”, Hotărârea nr.1 din 

16 ianuarie 2015 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al 

municipiului Marghita din 16 ianuarie 2015. 
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Punctul unu.  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea acoperirii deficitului bugetar pe 

Secţiunea Dezvoltare in cadrul bugetului local  al municipiului Marghita., este prezentat de 

iniţiator domnul primar Pocsaly Zoltan. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de domnul Arkosi Anton din partea comisiei 

de buget finanţe. 

Doamna Bereteu Viorica prezintă pe scurt motivul pentru care a fost iniţiat acest proiect 

de hotărâre şi necesitatea adoptării ei sub forma prezentată. 

Cu votul „pentru” a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.2 din 16 ianuarie 2015 

pentru aprobarea acoperirii deficitului bugetar pe Secţiunea Dezvoltare in cadrul bugetului 

local  al municipiului Marghita. 

 

            Punctul doi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anul 2014 

a Spitalului Municipal „Dr Pop Mircea” Marghita, este prezentat de domnul primar Pocsaly 

Zoltan. 

 Prezenta în sală doamna Kocsis Emese directorul financiar contabil al Spitalului 

Municipal „Dr Pop Mircea” Marghita  explică pe scurt consilierilor despre modul în care s-a 

creat acest excedent şi scopul în care vor fi utilizate aceste sume. 

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

domeniului public şi privat.  

Cu votul „pentru” a 14 consilieri este adoptată Hotărârea nr.3 din 16 ianuarie 2015  

privind aprobarea utilizării excedentului din anul 2015 a Spitalului Municipal „Dr Pop 

Mircea” Marghita. 

Doamna Consilier Carp Mariana – legat de acest ultim subiect solicită doamnei director 

ca pentru o viitoare şedinţă să depună o informare privind salarizarea personalului din cadrul 

spitalului. 

De asemenea doamna Carp solicită tot pentru o şedinţă viitoare şi o informare privind 

activitatea instituţiilor subordonate consiliului local şi primăriei. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


