Consiliul local al municipiului Marghita – județul Bihor

PROCES VERBAL
Încheiat azi 7 aprilie 2020, orele 13.00, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al
municipiului Marghita, care are loc în biroul primarului municipiului Marghita.
Sunt prezenți:
Domnul consilier Szabo Peter Istvan, domnul primar Pocaly Zoltan Ladislau, secretarul
general al municipiului doamna Demeter Cornelia și doamna Ciarnău Mihaela șef Serviciu taxe și
impozite. Prezența consilierilor este unanimă fiind asigurată prin sistem video-informatic aceștia
sunt apelați pe rând în ordine alfabetică : 1. Almasi Ştefan Mihai, 2.Arkosi Anton, 3. Borsi
Ernest, 4. Ciarnău Claudiu, 5. Ciora Florian, 6. Dragomir Iuliu Cristian, 7. Horváth Sándor,
8. Lazăr Ioan, 9 Mărieș Mihaela, 10. Nagy Gabriella, 11. Oros Ramona Alice, 12. Papai Iosif,
13. Pop Gavril, 14. Pop Raul Cristian, 15.Pop Viorel, 16. Şandor Emil.
Doamna secretar general anunță cvorumul: 17 consilieri prezenți, ședința fiind
statutară.
Tot prin sistem video-informatic este prezentă doamna Bereteu Viorica, șef Serviciu
buget contabilitate.
Prin grija administrației locale s-au adus la cunoștința tuturor consilierilor prin e-mail
Dispoziția de convocare nr. 216 din 2 aprilie 2020, proiectele de hotărâre și materialele anexate.
Conform Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local Marghita este
ales președinte de ședință domnul consilier Szabo Peter Istvan. Este adoptată cu 17 voturi
”pentru” – prin apel nominal – Hotărârea nr. 55 din 7 aprilie 2020 privind alegerea
președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2020.
În continuare președintele de ședință supune spre aprobare conținutul procesului verbal al
ședinței ordinare din 19 martie 2020 și a ședinței de îndată din 23 martie 2020. Consilierii locali
votează pe rând prin apel nominal. Cu 17 voturi ”pentru” este adoptată Hotărârea nr. 56 din 7
aprilie 2020 privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor anterioare.
Domnul consilier Szabo Peter Istvan supune spre aprobare, următoarea,
Ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Local al municipiului Marghita
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia juridica
2. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2021
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia buget finante si administrarea domeniului public si
privat
3. Proiect de hotarare pentru prorogarea termenului pentru vizarea pentru anul 2020 a acordului
de funcționare al agentilor economici ce desfășoară activități economice în baza OG 99/2000,
termen stabilit prin HCL nr. 165 din 16.12.2015
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia juridica
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a UAT Marghita pe
anul 2020
Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
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Raport de avizare: Comisia buget finante si administrarea domeniului public si
privat
Consilierii fiind în direct prin tehnica de comunicație au votat prin apel nominal Ordinea
de zi. Este astfel adoptată cu 17 voturi ”pentru„ din 17 consilieri în funcție, Hotărârea nr. 57
din 7 aprilie 2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 7 aprilie 2020.
Punctul unu. Proiectul
de hotărâre
privind modificarea si completarea
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Marghita, 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 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.58 din 7 aprilie 2020 privind modificarea
si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al
municipiului Marghita.

Punctul doi. Proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi,
pentru anul 2021, 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.
La întrebarea domnului consilier Dragomir Cristian,doamna Ciarnău Mihaela arată că
valorile au fost indexate cu rata inflației de 3,8%, conform prevederilor legale.
Nefiind alte discuții se trece la votarea proiectului prin apel nominal.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.59 din 7 aprilie 2020
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte
taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2021.
Punctul trei. Proiectul de hotarare pentru prorogarea termenului pentru vizarea pentru
anul 2020 a acordului de funcționare al agentilor economici ce desfășoară activități
economice în baza OG 99/2000, termen stabilit prin HCL nr. 165 din 16.12.2015, a fost inițiat
de domnul primar Pocsaly Zoltan Ladislau. Materialele au fost studiate de domnii consilieri.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia juridică.
Nefiind purtate discuții se trece la votarea proiectului prin apel nominal.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.60 din 7 aprilie 2020
pentru prorogarea termenului pentru vizarea pentru anul 2020 a acordului de funcționare
al agentilor economici ce desfășoară activități economice în baza OG 99/2000, termen
stabilit prin HCL nr. 165 din 16.12.2015.
Punctul patru. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli a UAT Marghita pe anul 2020, a fost initiat de domnul primar Pocsaly Zoltan
Ladislau . Materialele au fost studiate de domnii consilieri.
Raport de avizare este prezentat de Comisia buget finante si administrarea domeniului
public si privat.
Doamna Bereteu Viorica arată capitolele bugetare care au fost modificate făcând
referire în special la capitolul protecție civilă unde sumele au fost suplimentate .
Nefiind purtate alte discuții se trece la votarea proiectului prin apel nominal.
Cu votul ”pentru” a 17 consilieri este adoptată Hotărârea nr.61 din 7 aprilie 2020
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a UAT Marghita pe anul 2020.
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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
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