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PROCES VERBAL 

 

 

            Încheiat azi, 21 ianuarie 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. 16 din 17.01.2014.     

 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, Măries Mihaela,  Nagy Gabriella, Papai Iosif, Pop Viorel, Sandor Emil, Timar 

Iulius. Absentează domnii consilieri Durnea Cosmin şi Lazăr Ioan. Participă delegatul sătesc 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. 

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

Primăria Municipiului Marghita, în data de 17 ianuarie 2014 a Dispoziţiei Primarului nr 16 din 

17.01.2014. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  20 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 2-3 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 constituirea unor numere cadastrale din terenurile aflate în 

domeniul public al municipiului Marghita. 

      Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

Raport de avizare: Comisia administrarea domeniului public şi privat. 

 

 Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 1 din 21 

ianuarie 2014 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Marghita din 21 ianuarie 2014.  

 

 

Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind constituirea unor numere cadastrale din 

terenurile aflate în domeniul public al municipiului Marghita, este prezentat de iniţiator domnul 

primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare  favorabil este prezentat de comisia administrarea domeniului public şi 

privat. 

Nefiind purtate discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre. 

 



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

nr. 2 din 21 ianuarie 2014 privind constituirea unor numere cadastrale din terenurile aflate în 

domeniul public al municipiului Marghita. 

 

După dezbaterea ordinii de zi doamna secretară Demeter Cornelia aduce la cunoştinţa 

consiliului local Raportul de control a Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor din data de 

26.11.2013. A prezentat neregulile constatate cu ocazia controlului, şi anume: neprezentarea 

raportului anual de activitate a comisiilor de specialitate, faptul că consilierii locali Durnea 

Cosmin, Timar Iulius şi Ciarnău Claudiu nu au întocmit rapoarte anuale de activitate şi a solicitat 

consilierilor şi comisiilor de specialitate vizate să se conformeze măsurilor propuse de instituţia 

prefectului până în data de 31 ianuarie 2014. 

Domnul consilier Şandor Emil a sesizat faptul că în satul Ghenetea drumul către pădure 

este foarte deteriorat şi solicită să se ia măsuri pentru a-l pietrui.  

Domnul consilier Ilieş Moise solicită lămuriri cu privire la stadiul elaborării bugetului local 

pe anul 2014. Consideră necesar aprobarea bugetului prin dezbatere publică, afişarea proiectului de 

buget pe site-ul municipiului şi la avizierul Primăriei şi chiar anunţul prin mijloacele mass media. 

Susţine că este important ca în proiectul de buget să fie evidenţiate priorităţile municipalităţii şi 

investiţiile pentru anul 2014. 

 

 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   

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


