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

 
 Încheiat azi 23 martie 2020, orele 13.00,  cu ocazia ședinței extarordinare deîndată a 
Consiliului local al municipiului Marghita, care are loc în sala de conferințe a Primăriei 
municipiului Marghita. Prin grija administrației locale s-au adus la cunoștința tuturor consilierilor 
prin e-mail dispoziția de convocare nr. 194 din 23 martie 2020, proiectul de hotărâre și materialele 
anexate. 
 Din partea autorității locale executive a municipiului participă domnul primar Pocsaly 
Zoltan și secretarul general al municipiului doamna Demeter Cornelia. De asemenea participă la 
lucrările ședinței, doamna Ciupe Elena – șef Serviciu administrație locală și doamna Bereteu 
Viorica - șef Serviciu buget contabilitate.  
 Sunt prezenți de asemenea Bradacs Aliz – managerul Spitalului municipial ”Dr Pop 
Mircea” Marghita și dr.Tabacu Sorin și dr.Gyorfy Andrei. 
 Datorită situației deosebite și a caracterului de îndată în sală sunt prezenți reprezentanții 
grupurilor politice UDMR, PNL, PSD, ai consiliului local, care prin intermediul tehnicii de 
comunicație, au contactat restul consilierilor. 

Se supune spre aprobare,  următoarea, 
 

Ordine de zi: 
 
 Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 
Marghita pentru anul 2020.  
 Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau,  
 
 Consilierii fiind în direct prin tehnica de comunicație au votat Ordinea de zi. Este astfel 
adoptată cu  17 voturi ”pentru„  din 17 consilieri în funcție, fiind adoptată Hotărârea nr. 53 din 
23 martie 2020 privind aprobarea ordin, ii de zi a ședinței ordinare din 23 martie 2020. 
 Proiectul de  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Marghita pentru anul 2020. a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan. 
Materialul a fost studiat de consilieri. 
 Doamna Demeter Cornelia arată că, suma respectivă a putut fi alocată de cheltuielile de 
investiții din cadrul Spitalului municipal ”Dr Pop Mircea” Marghita, renunțându-se momentan la 
derularea acestui proiect. 
 Doamna Bereteu Viorica – șeful Serviciului buget contabilitate prezintă capitolul  bugetar 
care a fost modificat, accentuând că sumele au fost realocate de la capitolul bugetar investiții de la 
Spitalul municipal ”Dr Pop Mircea” Marghita. 
 Doamna Bradacs Aliz și cei doi medici dr.Tabacu Sorin și dr.Gyorffy Andrei subliniază 
importanța achiziționării : Sistemului Real Time PCR,  a aparatului de Cheminoluminesscență 
iFlash și a 100 buc IgG+igM teste. Sistemul odată achiziționat reprezintă un real sprijin în 
stoparea răspândirii Coronavirusului Covid-19. Sistemul  comandat va putea intra în funcțiune în 
aproximativ patru săptămâni. Societatea civilă prin sponsorizări va putea de asemenea ajuta la 
achizitionarea unui număr de testere, necesare bunei funcționări a aparatului.  
 Nu sunt purtate alte discuții proiectul de hotărâre fiind supus spre aprobare sub forma 
inițiată. 
 Fiind în direct prin tehnica de comunicație, consilierii au votat proiectul de hotărâre. Este 
adoptată cu  17 voturi ”pentru„  din 17 consilieri în funcție, Hotărârea nr.54 din 23 martie 2020 
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pentru anul 
2020. 
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Prezentul dosar conține un număr de 
______________________________________file 

șnuruite și sigilate 
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