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P R O C E S   V E R B A L 
 
 
 Încheiat azi 29 mai 2020, orele 13.00,  cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local 
al municipiului Marghita 
 Sunt prezenți în biroul primarului: președintele de ședință domnul consilier Szabo Peter 
Istvan, domnul primar Pocaly Zoltan Ladislau, secretarul general al municipiului doamna 
Demeter Cornelia și doamna Bereteu Viorica șef Serviciu buget contabilitate. Prezența 
consilierilor este asigurată prin sistem video-informatic aceștia sunt apelați pe rând în ordine 
alfabetică : 1.Arkosi Anton, 2. Borsi Ernest, 3. Ciarnău Claudiu, 4. Ciora Florian, 5. Dragomir 
Iuliu Cristian, 6. Lazăr Ioan,  7. Mărieș Mihaela, 8. Nagy Gabriella, 9. Oros Ramona Alice, 
10. Papai Iosif,  11. Pop Gavril, 12. Pop Raul Cristian, 13.Pop Viorel,  14. Şandor Emil. 
Absentează motivat domnul consiliar Almași Ștefan Mihai și domnul consilier Horvath 
Sandor. 
 Doamna secretar general anunță cvorumul: 15 consilieri prezenți, ședința fiind 
statutară. 
  Prin grija administrației locale s-au adus la cunoștința tuturor consilierilor prin e-mail 
Dispoziția de convocare nr. 279 din 26 mai 2020, proiectele de hotărâre și materialele anexate. 
 Președintele de ședință domnul Szabo Peter Istvan supune spre aprobarea procesul verbal 
al ședinței ordinare din data de 19 mai 2020. Consilierii sunt în direct prin tehnica de comunicație 
au votat prin apel nominal , fiind adoptată cu 15 voturi ”pentru”.  Hotărârea nr. 78 din 29 mai 
2020, privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. 
 Domnul consilier Szabo Peter Istvan supune spre aprobare,  următoarea, 
 

Ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 8 din 29.01.2015 
pentru aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI 
MARGHITA pentru perioada 2014 – 2020 
Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
 Raport de avizare: Comisia juridica  

 
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „ Achiziționare instalație de 

dezinfectie și dezinsecție în Marghita și satele aparținătoare Cheț , Ghenetea, județul 
Bihor” 
Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public  
 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a 
municipiului Marghita pe anul 2020 
Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
Raport de avizare: Comisia de buget finante 

  
 Consilierii sunt în direct prin tehnica de comunicație au votat prin apel nominal , fiind 
adoptată cu 15 voturi ”pentru”.  Hotărârea nr. 79 din 29 mai 2020 privind aprobarea ordinii de 
zi a ședinței extraordinare din 29 mai 2020.  
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 Punctul unu. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 8 din 
29.01.2015 pentru aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 
MUNICIPIULUI MARGHITA pentru perioada 2014 – 2020,  a fost inițiat de domnul primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate de domnii consilieri.  
            Raportul de avizare este prezentat de Comisia juridică. 
 Nu sunt purtate discuții, trecându-se la votarea nominală a acestui punct. Cu votul 
”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.80 din 29 mai  2020 privind modificarea 
și completarea HCL nr. 8 din 29.01.2015 pentru aprobarea STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI MARGHITA pentru perioada 2014 – 2020. 
 
 Punctul doi. Proiectul de hotarare pentru aprobarea proiectului „ Achiziționare 
instalație de dezinfectie și dezinsecție în Marghita și satele aparținătoare Cheț , Ghenetea, 
județul Bihor” a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau . Materialele au fost 
studiate de domnii consilieri.  
            Raportul de avizare a fost prezentat din partea Comisiei  buget finante si administrarea 
domeniului public si privat. 
 Nefiind discuții se trece la votarea proiectului prin apel nominal. 
 Cu votul ”pentru” a 15 consilieri este adoptată Hotărârea nr.81 din 29 mai 2020 
privind aprobarea proiectului „ Achiziționare instalație de dezinfectie și dezinsecție în 
Marghita și satele aparținătoare Cheț , Ghenetea, județul Bihor”. 
 
 Punctul trei. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
a municipiului Marghita pe anul 2020,  a fost inițiat de domnul primar Pocsaly Zoltan 
Ladislau. Materialele au fost studiate de domnii consilieri.  
            Domnul consilier Arkoși Anton prezintă avizul comisiei de buget finanțe. Comisia a 
fot de acord în mare cu toate modificările, mai puțin cu sumele alocate pentru dezinfecție la 
unitățile de învățământ. Aici a venit cu propunerea de a aloca suma de 8 lei/zi/elev pe 
perioada derulării examenelor, cu depunerea unui tabel nominal cu prezența și semnătura 
elevilor pentru a se justifica cheltuielile. 
 Doamna Bereteu Viorica arată că pentru a putea trece acest proiect de hotărâre, 
comisia trebuie să propune sume concrete care vor fi trecute la modificarea proiectului și nu 
formule de calcul, sau proceduri de atribuire. De asemenea arată că se pot aloca toți banii, iar 
după ce se depun actele justificative dacă există un plus de bani, se poate face o rectificare 
negativă la aceste capitole. 
 Domnul consilier Ciarnău Caudiu arată că propunerea doamnei Bereteu este bună, ar 
trebui urmată această procedură a rectificării negative dacă este cazul . 
 O altă propunere lansată de domnul consilier Arkosi Anton este ca sumele propuse să 
fie acordare la valoarea de 15-20%. 
 Doamna consilier Nagy Gabriella arată că această alocare bugetară propusă de colegul 
Arkosi este mult prea mică, de asemenea depunerea de pontaje zilnice semnate de elevi, în 
situația actuală de păstrare a distanței sociale nu este binevenită, fiind de acord cu întocmirea 
unor pontaje săptămânale. De asemenea solicită acordarea a cel puțin 50% a sumelor pentru a 
putea demara acțiunile de achiziționare. 
 Și domnul primar propune alocarea  cel puțin 50 – 70% din sumele propuse. 
 Domnul consilier Dragomir Cristian arată că propunerile de justificare a sumele sunt 
oportune de trebuie alocași cel puțin 50-60% din banii propuși.  
 Doamna secretar general Demeter Cornelia solicită domnilor consilieri să vină cu 
propuneri de sume concrete în ceea ce privește alocările bugetare la a aceste capitole. 
 Domnul consilier Sandor Emil vine cu propunerea de a aloca la început o sumă de 30 
lei/elev pentru fiecare unitate de învățământ iar mai apoi pe baza pontajelor să se facă o 
rectificare. 
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 După discuții domnul consilier Arkosi propune alocarea unui procent de 35% din 
sumele inițiale propuse și anume 3,5 mii lei la Liceul Tehnologic ”Horea” și câte 9 mii lei la 
Colegiul Național ”Octavian Goga” și Liceul Teoretic ”Horvath Janos”. 
 Se supune la vot acesată modificare. Prin vot nominal, consilierii cu 14 voturi pentru – 
lipsește de la vot domnul consilier Pop Viorel- au aprobat modificarea. 
 Nefiind purtate alte discuții se trece la votarea proiectului prin apel nominal. 
 Cu votul ”pentru” a 14 consilieri – lipsește de la vot domnul consilier Pop Viorel- este 
adoptată Hotărârea nr.82 din 29 mai 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al UAT Marghita pe anul 2020. 
  
 Nu sunt alte probleme de discutat președintele de ședință domnul consilier Szabo Peter 
Istvan mulțumește celor prezenți și declară lucrările ședinței încheiate. 
 Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal. 
  
   
   
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        SECRETAR GENERAL 

       Szabo Peter Istvan                                                      jr.Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


