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PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat azi, 11 decembrie 2013 , orele 13, în sala de conferinţe a Primăriei municipiului 
Marghita, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Marghita, convocată în baza 
Dispoziţiei Primarului nr.577 din 5 decembrie 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, Mărieş Mihaela, Nagy Gabriella, Papai Iosif,  
Sandor Emil, Timar Iulius. Absentează domnul consilier Pop Viorel.  
 Din partea conducerii municipiului participă domnul primar Pocsaly Zoltan, secretarului 
municipiului - doamna Demeter Cornelia, jurista consiliului doamna Szabo Timea,  Ciupe 
Elena şef serviciu administraţie publică, Bereteu Viorica din partea biroului buget-contabilitate 
şi Ciarnău Mihaela din partea Biroului taxe şi impozite. 
 Este prezent delegatul sătesc din Cheţ, domnul Borsi Erno şi Nagy Marin. 
Invitaţi la lucrările şedinţei sunt doamna Bradacs Aliz şi Kocsis Emese din partea Spitalului 
municipal „dr.Pop Mircea” Marghita. 
 Auditoriu : Ozsvath Oszkar,  Dana Romeo, Borsi Emeric, Demian Zsolt şi Posztner 
Sarolta.  

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişarea pe panoul de afişaj de la intrarea în 
Primăria Municipiului Marghita, în data de 5 decembrie 2013, a Dispoziţiei Primarului nr. 577 
din 5 decembrie 2013. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens. 

Convocarea şedinţei s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier, în ziua de  5 
decembrie 2013, 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 4-5 zile înaintea  şedinţei de consiliu. 

Preşedintele de şedinţă este domnul consilier Cheregi Gheorghe care constată că sunt 
întrunite condiţiile legale pentru a se desfăşura şedinţa ordinară.  

Preşedintele de şedinţă supune la vot astfel următoarea  
 

O R D I N E   DE  Z I : 
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2014 la nivelul municipiului Marghita.  

      Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
     Raport de avizare: Comisia de buget finanţe şi administrare a domeniului public si privat  

 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  a municipiului 

Marghita pe anul 2013 
     Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
     Raport de avizare: Comisia de buget finanţe şi administrare a domeniului public si privat  

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor  publice  din 

unitatea  administrativ teritoriala Marghita pe anul 2014  
           Iniţiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      

    Raport de avizare:  Comisia de buget finanţe şi administrare a domeniului public si privat  



 
4. Discutarea proiectului privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 

pentru anul şcolar 2014-2015.  
      Prezintă: Comisia de cultură, învăţământ  

 
5. Prezentare stadiu de implementare  Program informatic INFOWORD  in cadrul 

Spitalului dr. Pop Mircea Marghita , eficacitatea, eficienţa şi economicitatea 
implementării  acestui program  in ceea ce privesc cheltuielile publice 

            Prezintă: conducerea  Spitalului  Dr. Pop Mircea Marghita  
 

6. Prezentarea Raportului Curţii de Conturi  Bihor în urma controlului efectuat la Spitalul 
Dr. Pop Mircea Marghita.  

            Prezintă: conducerea  Spitalului  Dr. Pop Mircea Marghita  
 

        7. Probleme curente.  
 

 Cu 16 voturi pentru, din totalul de 16 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 137 
din 11 decembrie 2013 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local 
al municipiului Marghita din 11 decembrie 2013 şi a procesului verbal al şedinţei anterioare.                         

 
  Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2014 la nivelul municipiului Marghita este prezentat de iniţiator domnul  
primar Pocsaly Zoltan Ladislau.  

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanţe şi administrare 
a domeniului public si privat.  

Domnul consilier Arkosi Anton în numele comisiei propune majorarea taxelor şi 
impozitelor locale cu rata inflaţiei adică un procent de 2,5%. De asemenea solicită 
compartimentului de specialitate să se găsească metode de constrângere pentru cei care nu 
plătesc taxele la timp. 

Domnul consilier Timar Iulius este de părere că în viitor trebuie să se studieze 
posibilitatea acordării de facilităţi fiscale pentru anumiţi agenţi economici care fac ceva pentru 
oraşul nostru şi creează noi locuri de muncă. 

Doamna Ciarnau Mihaela arată că se pot da facilităţi fiscale numai cu respectarea 
riguroasă a anumitor criterii. Se pot acorda facilităţi fiscale numai acelor agenţi economici care 
fac investiţii mari şi creează sute de locuri de muncă. Pentru acordarea de facilităţi fiscale 
consiliul local trebuie să elaboreze în prealabil un regulament. Societăţile care solicită facilităţi 
trebuie deci să îndeplinească anumite condiţii. 

Domnul consilier Cheregi Gheorghe propune spre aprobare: 
-  indexarea cu 2,5% a taxelor şi impozitelor – 14 pentru şi 2 abţineri (Ciarnău 

Claudiu şi Mărieş Mihaela) 
- acordarea procentului de 1%  reprezentând cota de impozitare aferentă impozitului 

pe clădiri persoanelor juridice - 14 pentru şi 2 abţineri (Ciarnău Claudiu şi Mărieş 
Mihaela) 

Este adoptată astfel cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri (Ciarnău Claudiu şi Mărieş 
Mihaela) Hotărârea nr. 138 din 11 decembrie 2013 privind stabilirea nivelului impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2014 la nivelul municipiului Marghita. 

Sala este părăsită de domnul consilier Ciarnău Claudiu. 
 
Punctul 2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a 

municipiului Marghita pe anul 2013 este prezentat de iniţiator domnul  primar Pocsaly Zoltan. 



Doamna Bereteu Viorica explică necesitatea rectificării bugetare, prezentând capitolele 
bugetare unde au fost făcute modificări. 

Raportul de avizare favorabil este prezentat de Comisia de buget finanţe şi administrare 
a domeniului public  şi privat. 

Nu sunt purtate alte discuţii proiectul fiind supus spre aprobare. 
Cu 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenţi în sală este adoptată Hotărârea 

nr. 139 din 11 decembrie 2013 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a 
municipiului Marghita pe anul 2013. 

  
Punctul 3. - Proiectul de hotărâre privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor  

publice  din unitatea  administrativ teritoriala Marghita pe anul 2014 este prezentat de iniţiator: 
primar, Pocsaly Zoltan Ladislau.      
           Raportul de avizare favorabil este prezentat de: Comisia buget-finanţe şi  Comisia 
juridică. 
 Nu sunt purtate discuţii proiectul fiind supus spre aprobare sub forma iniţiată  
 Cu votul a 15 consilieri din totalul de 15 prezenţi în sală este adoptată Hotărârea nr. 
140 din 11 decembrie 2013 privind  aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor  publice  din 
unitatea  administrativ teritoriala Marghita pe anul 2014. 
 

Punctul 3.- Discutarea proiectului privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015.  

Proiectul este prezentat de doamna Nagy Gabriella în numele Comisiei de cultură, 
învăţământ, prezintă propunerea comisiei privind reţeaua unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015. Materialul face parte integrantă din prezentul 
proces verbal. 

În cadrul discuţiilor purtate pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi domnul 
consilier Timar Iulius solicită o situaţia exactă privind numărul de copii înscrişi la grădiniţele 
din Marghita. Situaţia urmează a fi prezentată şi în format electronic suport Excel. 

Se trece la votarea proiectului sub forma prezentată de Comisiei de cultură, învăţământ. 
Cu votul a 10 consilieri pentru şi 6 abţineri ( doamnele consilier Carp Mariana şi Mărieş 

Mihalea şi domnii consilieri Cheregi Gheorghe, Ilieş Moise, Pop Viorel, Sandor Emil) este 
acordat avizul favorabil, proiectului privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015. 

Domnul Timar Iulius întrebă colegii consilieri din partea PNL ce a făcut ca aceştia să se 
răzgândească de la o zi la alta privind votul lor, în cadrul comisiei de specialitate aceştia având 
cu totul altă poziţie.  

Răspunsul dat de domnul Sandor Emil este că disciplina de partid cere ca să aibă o 
poziţie unitară faţă de anumite proiecte.  Dânşii sunt de părere că acest proiect trebuia dezbătut 
în cadrul consiliilor de administraţie, din respectivele instituţii de învăţământ. 

Doamna consilier Nagy Gabriella arată că proiectul trebuie dezbătut de consiliu, care 
stabileşte de fapt reţeaua şcolară, hotărârea ca atare trebuie prezentată şi dezbătută în consiliile 
de administraţie şi mai apoi în consiliile profesorale. 

Domnul Timar Iulius este nemulţumit de răspunsul dat, deoarece consideră că problema 
reţelei instituţiilor de învăţământ nu este o problemă a partidului, ci a cetăţenilor urbei pe care 
aceştia îi reprezintă.  

 
Punctul 5.- Stadiul de implementării Programului informatic INFOWORD  în cadrul 

Spitalului dr. Pop Mircea Marghita , eficacitatea, eficienţa şi economicitatea implementării  
acestui program  in ceea ce privesc cheltuielile publice este prezentat de doamna Kocsis Emese 
– directorul economic. Materialul face parte integrantă din prezentul proces verbal. 



Domnul consilier Sandor Emil este de părere că ar trebui renegociat contractul cu firma 
furnizoare a programului informatic, pentru a-l obţine la un preţ mai mic. 

Doamna Kocsis Emese arată că programul informatic este obţinut la preţul cel mai mic 
posibil, dacă se analizează costul per calculator instalat este aproape la jumătate din preţul 
programelor similare folosite de alte instituţii. 

Nu sunt  alte purtate discuţii consiliul local a luat la cunoştinţă materialul prezentat. 
 
Punctul 6.-  Doamna Manager Bradacs Aliz a depus materialul solicitat de consiliu 

privind „Prezentarea Raportului Curţii de Conturi  Bihor în urma controlului efectuat la Spitalul 
Dr. Pop Mircea Marghita”.  

Nu sunt  purtate discuţii consiliul local a luat la cunoştinţă materialul prezentat. 
 
Punctul 7. Probleme diverse. 
În cadrul punctului diverse sunt domnul consilier Arkosi Anton prezintă cererea SC 

UNICARM SRL prin care aceştia solicită modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a parcărilor publice, pentru ca unităţile comerciale să poată rezerva locuri de 
parcare. Propunerea comisiei, care este acceptată de întreg consiliul este că regulament nu se 
modifică. Cererea şi răspunsul fac parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Domnul consilier Cheregi Gheorghe  mulţumeşte tuturor celor prezenţi pentru 
participarea la lucrările şedinţei.  
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA                     SECRETAR 
                            Cheregi Gheorghe                                      jr. Demeter Cornelia  
   
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 


