
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotărâre 
Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare  a Consiliului local al 

municipiului Marghita  din 11 ianuarie 2010  
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 11  ianuarie 2010 
 Luând act de ordinea de zi  cuprinsă în dispoziţia primarului de convocare  a 
şedinţei , nr. 6 din 07.01.2010, 
 În temeiul  art.43 alin.1 ,  a art.44  şi art. 46  din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001,  
 

Hotărăşte: 
 

 Art.1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei  extraordinare din data de 11.01.2010, 
după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind  acoperirea definitivă a deficitului rezultat din 
execuţia  curentă a bugetului local , din fondul de rulment  propriu al 
Municipiului Marghita. 

Iniţiator : primar Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia buget –finanţe, Comisia Juridică 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei  şi a statului de funcţii  a 
aparatului de specialitate al primarului şi numărul de personal pentru aparatul 
de specialitate al primarului  şi celelalte unităţi subordonate. 

Iniţiator : primar Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia Juridică 

Art.2 Prezenta hotărâre  se comunică cu :  
- Instituţia  Prefectului Judeţului Bihor 
- Primarul municipiului Marghita 
-    la dosar 
-    spre afişare  

 
Adoptată de 15  consilieri  din 15 prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                             Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.1 /11.01.2010 
 
 
 



MUNICIPIUL   MARGHITA                                                                                                                       ANEXA LA HCL NR. 1/11.01.2010 
JUDEŢUL BIHOR 

ORGANIGRAMA 
2010 

 
 
 
 
 
                         

PRIMAR 
- 1 - 

CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 
                          
 
  
 
 
 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Preşedinte de şedinţă        Contrasemnează 
                         Ciarnău Claudiu                jr. Demeter Cornelia 

 
 
 

SECRETAR 
-1- 

VICEPRIMAR 
-1- 

C
O

M
PA

R
TIM

EN
T JU

R
ID

IC
 – 1- 

SERV. ADM. PUBLICA 
LOCALA   

Sef serviciu  - 1 -  

C
O

M
P. A

SISTEN
TA

 SO
C

IA
LA

 – 4 -  

C
O

M
P. A

U
TO

R
ITA

TE TU
TELA

R
A

 – 2 - 

C
O

M
P. R

EG
ISTR

U
 A

G
R

IC
O

L  - 2 - 

C
O

M
P.A

SIST M
ED

IC
. U

N
IT.D

E ÎN
V

Â
ŢĂ

M
.  - 8 

CABINETUL 
PRIMARULUI 

-2- 
COMPART.  CONSILIERE, 
COMUNICARE, RELATII CU 
CONSILIERII 

- 2 - 

C
O

M
P. A

U
D

IT IN
TER

N
 – 1 -  

C
O

M
PA

R
T. IN

TEG
R

. EU
R

O
PEA

N
A

 – 5 - 

C
O

M
P. C

O
N

TR
O

L C
O

M
ER

C
IA

L  - 1 -  

C
O

M
PA

R
TIM

EN
T   I.S.U

. – 2 - 

BIR
O

U
 B

U
G

ET-C
O

N
TA

B
ILITA

TE, 
SA

LA
R

IZA
R

E, IN
FO

R
M

A
TIC

A
 -6- 

BIR
O

U
 U

R
B

A
N

ISM
, PR

O
TEC

TIA
 M

ED
IU

LU
I, 

C
A

D
A

STR
U

, A
C

H
IZITII PU

B
LIC

E – 9 - 

BIR
O

U
 IM

PO
ZITE SI TA

X
E LO

C
A

LE – 8 - 

C
O

M
P. G

ESTIU
N

E R
ESU

R
SE U

M
A

N
E – 2 - 

C
O

M
P. A

D
M

IN
ISTR

A
TIV

 G
O

SPO
D

A
R

ESC
 -10- 

B
IR

O
U

 A
D

M
.D

O
M

. PU
B

LIC
 SI PR

IV
A

T ŞI 
TR

A
N

SPO
R

T
PU

B
LIC

 LO
C

A
L- 46 - 

C
O

M
PA

R
TIM

EN
T  IT, R

EC
L -3- 

C
R

ESA
 D

E C
O

PII -6 -  

B
IB

LIO
TEC

A
 “ IO

A
N

 M
U

N
TEA

N
U

”  -5 - 

C
A

SA
 D

E C
U

LTU
R

A
  M

A
R

G
H

ITA
– 4 -  

A
SISTEN

TI PER
SO

N
A

LI – 50 -  

SER
V

IC
IU

L PU
B

LIC
 C

O
M

U
N

ITA
R

 LO
C

A
L D

E 
EV

ID
EN

TA
 A

 PER
O

A
N

ELO
R

       - 17  - 

C
O

M
P. R

ELA
TII PU

B
LIC

E,C
O

N
S. R

O
M

I – 4 -  

C
O

M
P. A

SIST M
ED

IC
A

LA
 C

O
M

U
N

ITA
R
Ă

– 2-  

COMP. 
JUR.-ap. de 
lucru CL- 
OG 35/2002 
art. 59 2  -   1 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

 
Hotărâre 

privind  acoperirea definitivă a deficitului rezultat din execuţia  curentă a 
bugetului local , din fondul de rulment  propriu al Municipiului Marghita. 

 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 11  ianuarie 2010 

Având în vedere: 
- referatul de specialitate nr. 91/05.01.2010, întocmit de d-na Kalmar I.Gyongyi în 

calitate de şef birou buget-contabilitate, avizul favorabil al Comisiei buget- 
finanţe şi Comisiei juridice, 

- conform  prevederilor art.4, alin.12, pct.2, lit.b.1 din  Norma metodologică din 15 
decembrie 2009 privind încheierea exerciţiului bugetar  al anului 2009, publicată 
în M.O.895/22.12.2009, 
In temeiul art.36 alin. 4  lit.a şi art.45 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art.l .  Se aprobă  acoperirea definitivă a deficitului rezultat din execuţia  curentă 
a bugetului local pentru anul 2009 , din fondul de rulment  propriu al Municipiului 
Marghita, prin virarea sumei de 224.072,52 lei.  

 
 

Art.2 –Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Biroului buget - contabilitate, DGFP-Bihor, spre 
afişare,  la dosar 
 
 
Adoptată de 15  consilieri  din 15 prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                             Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr. 2 / 11.01.2010 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
      
 

Hotărâre 
privind aprobarea organigramei  şi a statului de funcţii  al aparatului de specialitate 
al primarului şi numărul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului  

şi celelalte unităţi subordonate 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 11  ianuarie 2010 
Având în vedere: referatul de specialitate nr.131 din 07.01.2009, întocmit de d-na 

Koszta Tunde în calitate inspector la Compartimentul resurse umane, avizul favorabil al 
Comisiei juridice, 

- prevederile Legii 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile art.XVI alin. (2) şi alin. (3) din titlul III al cărţii a II-a din Legea 161/2003, 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,   
- prevederile Hotărârea nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări, 
- prevederile Legii nr.76/2002 sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, actualizată; 
- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile Legii nr.334/2002 - Legea bibliotecilor; 
- prevederile OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 
- prevederile Legii – cadru nr.330/2009  privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice; 

In temeiul art.36 alin. 3, lit.b  şi art.45 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
Art.l .  Se aprobă  organigrama  şi  statului de funcţii  al aparatului de specialitate al 
primarului şi numărul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului  şi celelalte 
unităţi subordonate conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 –Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Compartimentul resurse umane, A.N.F.P., spre afişare,  
la dosar 
Adoptată cu  13 voturi pentru , 2 voturi  abţineri    din 15 consilieri prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                              Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.3 / 11.01.2010. 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotarare 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28 

ianuarie 2010  şi aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 
 
   Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 28   
ianaurie  2010  
 
    Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a şedinţei , 
nr. 19 din 22.01.2010  
    În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare din  28 ianaurie a.c. după cum urmează: 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionarii serviciului public de 
administrare a parcarilor publice cu plata din municipiul Marghita si a documentaţiilor 
necesare organizării licitaţiei şi abrogarea HCL nr. 47/2009  

                            Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                            Raport de avizare:   comisa de buget finanţe, comisia de 
administrare a domeniului public si privat, comisia de urbanism 
      2. Proiect de hotarâre  privind  aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea  

prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate privată   a municipiului Marghita în 
suprafaţă de 20000 mp. /265332 mp. identificat pe nr. topo.    1184   CF 100734  
Marghita    conform raportului de evaluare,   în vederea realizării unei instalaţii de 
producere a biogazului ca urmare a prelucrării deşeurilor biodegradabile.  
.                              Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

                             Raport de avizare:     comisia juridica, comisia de administrare a 
domeniului public si privat 

      3.Proiect de hotarare pentru avizarea cladirilor utilizate pentru activitati social 
umanitare in vederea scutirii de la plata obligatiilor bugetare pentru anul 2010 unor 
asociatii si fundaţii, in conformitate cu art. 285, lit.c din Legea nr.571/2003, privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

                              Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                             Raport de avizare:   comisa de buget finanţe 
                                                              comisia juridica 

      4. Proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul privat al localităţii a  unor 
terenuri pe care sunt construite garaje auto, situate in Marghita , str. Independentei  
 

                                   Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  



                                   Raport de avizare:   comisa de administrare a domeniului public 
si privat, comisia de urbanism 

     5. Proiect de hotarare privind  aprobarea raportului de activitate al asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2009. 

                              Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                                   Raport de avizare:   comisia socială, cultură,sport, invăţământ , 
comisia de buget-finanţe 
     6. Proiect de hotarâre privind  aprobarea numărului de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare  cuvenite părinţilor 
sau reprezentaţilor legali ai acestora , cu excepţia celor cu handicap  vizual  grav, la 
nivelul municipiului Marghita pentru anul 2010 
                                   Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                                   Raport de avizare:   comisia socială, cultură,sport, invăţământ , 
comisia de buget-finanţe 
     7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului ajutorului de urgenţă şi a 
ajutorului  de inmormântare pentru anul 2010, conform Legii 416/2001 privind venitul  
minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare.  
                                  Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                                  Raport de avizare:   comisia socială, cultură,sport, invăţământ , 
comisia de buget-finanţe 
       8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de eliberare si a taxei trimestrială a 
certificatului de producător pe anul 2010 
                              Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

                         Raport de avizare . comisia de agricultură, comisia de buget-finanţe 
       9. Proiect de hotărâre privind  stabilirea şi aprobarea taxelor de inchiriere a 
Caminului Cultural Cheţ pentru diferite evenimente.  
                             Iniţiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                             Raport de avizare:  comisia de buget-finanţe, comisia juridica 
       10. Proiect de hotarare  privind stabilirea nivelului chiriei  plătită  către Parohia 
Româna Unită cu Roma  Greco-Catolică Marghita, pentru terenul in suprafaţă de 1179 
mp. înscris in CF 548 Marghita, nr.top.. 584 si 585/2  , folosit de administratia locală ca 
piata agroalimentară 
                              Iniţiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                               Raport de avizare:  comisia de buget-finante, comisia juridica 
      11. Proiect de hotărâre   privind modificarea  titlului Hotararii Consiliului Local nr. 
48 din 29.04.2009  
                               Iniţiator: primar. Talpoş Dorel Marcel 
                               Raport de avizare: comisia juridic 
   12. Proiect de   hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea 
locuintelor eliberate  de foştii angajaţi ai MapN 
                               Iniţiator: primar. Talpoş Dorel Marcel 
                               Raport de avizare: comisia juridica 
     13. Informare semestrială privind activitatea de apărare impotriva incendiilor şi 
protecţie civilă desfăşurat de CLSU,SVSU, Compartiment situaţii de urgenţă din 
municipiul Marghita.  
                       Prezinta: Comp. ISU  



14. Probleme curente 
 

 
Art. 2 Se  aproba procesele  verbale ale sedintei  ordinare din 16 decembrie 2009 şi a 
sedintei extraordinare din 11 ianuarie a.c.  în forma prezentată de secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale, la inceputul sedintei  
 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica la afisier, Institutia Prefectului Bihor, la dosar  
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău  Claudiu          
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                        Secretar Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
MARGHITA 
Nr.4 din 28 ianaurie 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
 

HOTĂRÂRE 
- privind aprobarea concesionarii serviciului public de administrare a parcarilor 
publice cu plata din municipiul Marghita si a documentaţiilor necesare organizării 
licitaţiei şi abrogarea HCL nr. 47/2009  

 
    Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 28.01.2010, 

  Avand in vedere referatul de specialitate nr. 438 din 21.01.2010 intocmit de sefa 
biroului de urbansim si amenajarea teritoriului, d-na ing. Bisa Eva  

  In baza OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de  achizitie publica , a  
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 337/2006;  

                  a  Legii 51/2006, legea serviciilor comunitare  de utilităţi publice , art. 30 
alin. 12 şi art. 1 alin. 2 lit. g , 

                  a HG 71/2007 privind Normele de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor  de concesiune şi lucrări publice , şi a contractelor de concesiune  
de servicii 
                     a Legii 215/2001 , legea administraţiei publice locale , art. 36 alin. 2 lit. c , 
alin. 5 lit. a , art. 45 alin. 3 si a art. 115 alin.1 lit. b  
 
      HOTARASTE: 
 
Art. 1 Se  aprobă concesionarea serviciului public de administrare a parcărilor publice cu 
plată din municipiul Marghita  in baza studiului  de fundamentare a deciziei  de 
concesionare revizuită, conform anexei nr. 1  
Art. 2  Se stabileşte redevenţa in sumă de 100 lei pe loc  de parcare pe an.  
Art. 3 Se aprobă durata  de concesiune  a serviciului  de administrare a parcărilor publice  
cu plată pe 2 ani cu posibilităţi de prelungire.  
Art. 4 Se aprobă caietul de sarcini, in forma revizuită , in vederea concesionării prin 
licitaţie publica a serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plata in 
municipiul Marghita.  
Art.5 Se abrogă prevederile HCL nr. 47/2009 privind aprobarea concesionării  serviciului 
public de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Marghita  si a 
documentatiei necesare organizării licitaţiei.  
          Adoptata cu  15 voturi  pentru, 1 impotriva  din 16  consilieri prezenti 
 

         Presedinte de sedinta 
           Ciarnau Claudiu     Contrasemnează 
                                                                                              secretar 
                                                                          Demeter Cornelia  

Marghita 
Nr.5/28.01.2010                                                                                     
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
            

 
Hotărârea 

- privind aprobarea  caietului de sarcini pentru concesionarea  prin licitaţie 
publică deschisă a terenului proprietate privată   a municipiului Marghita în 
suprafaţă de 20000 mp. /265332 mp. identificat pe nr. topo.    1184   CF 100734  
Marghita    conform raportului de evaluare,   în vederea realizării unei instalaţii de 
producere a biogazului ca urmare a prelucrării deşeurilor biodegradabile.  
 
               Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 28 
ianuarie  2009   

Avand  in vedere  HCL nr. 143 din 29.10.2009 prin care s-a aprobat  
concesionarea prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a oraşului  în suprafaţă 
de 20000 mp. /265332 mp. identificat pe nr. topo.    1184   CF 100734  Marghita    în 
vederea realizării unei instalaţii de producere a biogazului ca urmare a prelucrării 
deşeurilor biodegradabile  

Primind avizul favorabil al comisiei de administrare a domneiului public, privat şi 
al comisiei juridice 

Vazand dispozitiile Legii nr. 215/2001 republicata, ale Legii nr. 213/1998, si ale 
O.U.G. nr. 54/2006; Ţinând seama de prevederile art. 13 alin (1) din Legea nr. 50/1991, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată, 

Potrivit dispozitiunilor art. 36, 39 alin. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
    Hotaraste: 
 

Art. 1  Se aproba caietul de sarcini  in forma anexată pentru concesionarea  prin 
licitaţie publică deschisă a terenului proprietate privată   a municipiului Marghita în 
suprafaţă de 20000 mp. /265332 mp. identificat pe nr. topo.    1184   CF 100734  
Marghita    conform raportului de evaluare,   în vederea realizării unei instalaţii de 
producere a biogazului ca urmare a prelucrării deşeurilor biodegradabile.  

Art. 2 Prin grija  Biroului  de urbanism şi amenajarea teritoriului se va proceda la 
scoaterea la licitatie publica a terenului cu respectarea HCL nr. 143/29.10.2009 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita , Biroul de  urbanism şi amenajarea teritoriului, spre afişare, la 
dosar 
 

Adoptata cu  16 voturi  pentru din 16  consilieri prezenti 
 
         Presedinte de sedinta 
           Ciarnau Claudiu     Contrasemnează 
                                                                                              secretar 

   Marghita                Demeter Cornelia 
Nr. 6/28.01.2010                                                                                     
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

            
 

 
HOTARÂRE 

-privind avizarea clădirilor utilizate  pentru activităţi social umanitare în vederea 
scutirii de la plata obligaţiunilor bugetare  pentru anul 2010  a  unor asociaţii si 
fundatii , in conformitate cu  prevederile art.  285 lit. c  din Legea 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

               Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 28 
ianuarie  2009   
      Avand in vedere referatul de specialitate nr. 8637 din 29.12.2009 întocmit prin 
grija d-nei ec. Diaconu Anca, cererea  nr. 1/8637 din 16.12.2009 depusă de Asociatia 
Caritas Oradea, Filiala Marghita. Şi referatul nr. 1/210 din 13.01.2010 intocmit in baza 
cererii nr. 32/13.01.2010 depusă de Fundaţia Crestina „ Elim”   
 Primind avizul  favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  
 In baza art.  250 alin. 1 pct. 19 şi art. 285   lit. c din Legea 571/2003  Codul fiscal  
, a  art. 36 din Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
             
 
                                                         Hotărăşte: 
 
Art. 1   Se declară ca si clădiri  utilizate pentru activitati social umanitare de către 
Asociaţiei Caritas Oradea, Filiala Marghita cu sediul in Marghita, str.  Crisan nr. 5  
următoarele imobile: 

1.   str. Bihorului, nr.9– avand valoarea contabila de 8.000 lei, conform 
Declaratiei de impunere fiscale nr. 1/5920/19.06.2007; 

2. str. Bihorului, nr.11 – teren – curte 773 m2, conform Declaratiei de 
impunere fiscale nr. 1/5612/08.06.2007, C.F. nr.181, nr.topo 1200; 

3. str. Bihorului, nr.11 – teren – curte 1.226 m2, conform Declaratiei de 
impunere fiscale nr. 1/5612/08.06.2007, C.F. nr.181, nr.topo 1201; 

4. str. Bihorului, nr.9 – teren – curte 1.521 m2, conform Declaratiei de 
impunere fiscale nr. 1/5612/08.06.2007, C.F. nr.2514, nr.topo 1202/1. 

 
Art. 2     Se declară ca si clădiri  utilizate pentru activitati social umanitare de către 
Fundaţia Crestina  Elim cu sediul in Marghita, str. N.Bălcescu  nr. 79  următoarele 
imobile: 
 
                   1.str. Brandusei, nr.11/A  - avand valoarea contabila de 643.525 lei, conform 
Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.16/03.04.2009; 
                   2.str. Brandusei, nr.11/A – teren – curte 16.177 m2, conform Contractului de 
comodat nr.5184/02.10.2007. 



Art. 3   Clădirle prevăzute la art. 1 şi art. 2 sunt scutite prin efectul legii la  plata  
impozitului pe clădiri pentru anul 2010 
 
     Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica cu : Biroul de taxe si impozite locale, Fundaţia 
Crestine Elim , Primarul municipiului Marghita, Institutia Prefectului Bihor, la dosar 
 
 
 
Adoptata cu  16 voturi  pentru din 16  consilieri prezenti  
 
 
 
        Presedinte de sedintă 
           Ciarnau Claudiu      

                  Contrasemnează 
                                                                                                  Secretar Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Marghita 
Nr. 7 / 28.01.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 

HOTĂRÂRE 
- privind cuprinderea in domeniul privat al localităţii a  unor terenuri pe care sunt 
construite garaje auto, situate in Marghita , str. Independentei  
 
Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 28.01.2010,  
 Având în vedere: 
  - Raportul de specialitate nr.   454 din 22.01.2010 , al compartimentului 
cadastru  , referatul comisiei locale de aplicare a legilor proprietatii, nr. 454/1 din 
22.01.2010 
  -Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia;Legea 18/1991 privind  aplicarea legii fondului funciar, cu modificările si 
completările ulterioare 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001, 
legea administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1 Se aproba cuprinderea in domeniul privat a următoarelor suprafeţe de teren pe care 
sunt construite garaje auto, situate in Marghita , str. Independentei  
 

NR.C.F. Nr. TOPO/CAD supraf.ocupata supraf.totala PROPRIETAR 
in CF mp. mp. 

2417 25/5 24 180 

STATUL 

ROMÂN 

2491 20 63 617 

60 25/6 46 705 

61 
22/1 126 126 

23/4 269 375 

7397 CAD. 402 60 1511 

100771 21/7 156 1173 

TOTAL:  - 744 -  -  

               
Art.2 Prin grija comp. de cadastru se va proceda la intabularea terenului in CF 
 
Art.3 Prezenta hotarâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, la dosar . 
          Adoptata cu  16 voturi  pentru din 16  consilieri prezenti 

 
         Presedinte de sedinta 
           Ciarnau Claudiu     Contrasemnează 
                                                                                              secretar 
                   Demeter Cornelia  

Marghita  
nr. 8/28.01.2010                                                                                      



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 

Hotărâre�
privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2009 
 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28 ianuarie 2010, 

Văzând referatul Serviciului Administraţie locală , Autoritate tutelară şi Asistenţă 
socială nr.96/06.01.2010,  

Având în vedere prevederile art 40, alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, referitor la 
întocmirea şi prezentarea unui raport semestrial către consiliul local cu privire la 
activitatea asistenţilor personali, precum şi prevederile art.29 din H.G.nr.268/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art. 115, 
alin.(1), lit.b din Legea administraţiei publice locală, 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art.l -Se aprobă raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav pentru perioada iulie- decembrie 2009, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 –Prezenta   hotărâre se comunică, Primarului municipiului Marghita, 
Serviciului Administraţie locală , Autoritate tutelară şi Asistenţă socială, Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Secretariatului Comisiei 
Judeţene pentru Incluziune Socială din cadrul Direcţiei de Muncă şi Instituţiei Prefectului 
Judeţul Bihor.  
  
 
          Adoptata cu  16 voturi  pentru din 16  consilieri prezenti 
 

         Presedinte de sedinta 
           Ciarnau Claudiu     Contrasemnează 
                                                                                              secretar 
                                     Demeter Cornelia  

 
Marghita 
Nr.9/28.01.2010                                                                                    
 
 
 
 
 



Anexă la HCL nr.9/28.01.2010 
  
  

RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA  ASISTENŢILOR  PERSONALI  DESFAŞURATĂ  ÎN  SEMESTRUL II  

AL ANULUI 2009  
  
  

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, Compartimentul de asistenţă socială de la nivelul primăriei, trebuie sa prezinte  
Consiliului local un raport care trebuie sa conţină date referitoare la activitatea asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav, precum:  

- Dinamica angajării asistenţilor personali; 
- Modul în care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna, in 
strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro; 
- Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi; 
- Numărul de controale efectuate şi problemele sesizate. 

  Precizam că în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, rolul compartimentului de specialitate a fost acela de a monitoriza în 
condiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, 
în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care 
situaţia lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale ale lor. 
Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul fundamental 
la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de handicap şi a reinserţiei sociale. 
Îngrijirile ce li se acordă, pot permite persoanelor cu handicap grav sa îşi valorifice potenţialul fizic, 
intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă. 

Ţinând cont de aceste aspecte, în 2009/semestrul II, Serviciul Administraţie locală autoritate 
tutelară şi  asistenţă socială, raportează următoarele: 

Dinamica angajării asistenţilor personali. 
1. In perioada 01.07.2009-31.12.2009 au fost angajaţi un număr de  6 asistenţi personali şi s-au 

înregistrat un număr de 6 sistări ale contractului individual de muncă al acestora . Sistările contractelor de 
munca, s-au datorat: în 2 cazuri datorită decesului persoanei cu handicap,  un caz datorită opţiunii pentru 
primirea unei îndemnizaţii lunare, conform art. 41, alin.3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi în 3 cazuri  datorită schimbării domiciliului în altă 
unitate administrativ teritorială. Nu s-au semnalat situaţii de desfacere a contractului de muncă al 
asistenţilor personali care să afecteze negativ starea bolnavului. 

2. La data de 31.12.2009, in evidentele Serviciului, se afla un număr de 33  persoane cu handicap 
grav care beneficiază de asistent personal angajat pe baza de contract individual de munca, şi 1 asistent 
personal cu contractul individual de muncă suspendat , acesta fiind în concediu pentru îngrijirea copilului 
până la 2 ani. 

3. Conform evidenţelor Serviciului asistenţii personali îngrijesc un număr de 17 copii cu 
dizabilităţi şi 17 persoane adulte cu handicap. 

 
Prezentăm mai jos  situaţia privind dinamica angajării asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav şi a îndemnizaţiilor lunare. 

Lu
na

 

Numărul de asistenţi 
personali pentru 
persoanele cu handicap 

Numărul de îndemnizaţii cuvenite părinţilor 
sau adultului/reprezentantului 
legal/Ord.794/380/2002 

Număr 
TOTAL 
Asistenţi 
personali 
şi număr 
total 
îndemniz. 

Suma totală plătită, 
cumulată de la 
începutul anului, 
pentru salariile 
asistenţilor personali 
şi a îndemnizaţiilor 

TOTAL 
din 
care: 

Copii Adulţi TOTAL, 
din care 

Părinţi/ 
reprezentant 
legal 

Adulţi/ 
Reprezent. 
        legal 

 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=1+4 8 



30.06. 
2009 34 17 17 98 15 83 132 0 
IUL 0 0 0 0 0 0 0 73661 
AUG -1 0 -1 -5 0 -5 -6 87001 
SEPT 0 0 0 0 1 -1 0 71575 
OCT 0 0 0 0 -2 2 0 71640 
    NOI 1 1 0 4 0 4 5 72306 
DEC 0 -1 1 -2 0 -2 -2 62984 
SEM II 
2009 34 17 17 95 14 81 129 439167 

 
b) Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro. 
  Referitor la acest aspect precizăm că pe raza municipiului nu sunt înfiinţate şi nu funcţionează 
Centre de tip respiro. Menţionăm ca aceste Centre urmează a fi înfiinţate ca structuri fără personalitate 
juridică în subordinea consiliilor judeţene, în structura Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială si Protecţia 
Copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
Întrucât nu sunt condiţii de înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihnă si nu există 
nici posibilitatea găzduirii bolnavului într-un Centru de tip respiro, s-a luat măsura legală de acordare 
pentru persoana cu handicap grav a unei îndemnizaţii echivalente cu salariul net al asistentului personal. 
Îndemnizaţia echivalentă cu salariul net al asistentului personal s-a  acordat în luna august 2009, unui 
număr de 30 persoane cu handicap grav, iar un număr de 30 asistenţi personali au beneficiat astfel de 
concediu de odihnă, în lunile august-septembrie. 
 

c) Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi. 
Preciză m că în conformitate cu prevederile art. 37, lit. a din Legea nr. 448/2006 privind protecţia 

si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenţii personali au obligaţia să participe o dată la 2 
ani la o instruire organizată de angajator. Tematica de instruire a fost stabilită prin Ordinul nr. 
319/02.10.2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emis in termen de 90 
de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. Instruirea unui număr de 31  asistenţi personali a avut loc în data de 08.10.2009, la sediul 
Primăriei Marghita, cu sprijinul Fundaţiei Ruhama –Oradea. 

 
 
d) Numărul de controale efectuate si problemele sesizate. 
Verificările efectuate de către inspectorii din cadrul Serviciului au vizat următoarele aspecte: 

modul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială şi 
psihologică atât a asistentului personal cât şi a persoanei cu handicap grav. În urma anchetelor sociale 
efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. În cursul anului 
2009/semestrul II au fost controlate la domiciliu un număr de 34  persoane cu handicap grav, care nu au 
sesizat aspecte negative legate de activitatea asistentului personal, dar şi-au manifestat dorinţa ca societatea 
să fie mai deschisă la problemele lor, în special privind socializarea, integrarea în şcolile speciale, şi 
participarea la activităţi sportive, culturale si distractive. 
  

Alte servicii de care beneficiază persoanele cu handicap: 
1. Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru aceasta forma de 

protecţie în locul asistentului personal. Menţionăm ca în anul 2009/semestrul II s-au înregistrat un număr 
de 8 cazuri noi de acordare a îndemnizaţiei pentru persoanele cu handicap grav, sau pentru reprezentanţii 
legali ai acestora, numărul total fiind de 95 de îndemnizaţii. 

2. Ajutoare de urgenta: sunt acordate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare 
ajutoare , în cazul decesului persoanelor cu handicap grav sau a rudelor de gradul I al acestora.  
 

În concluzie, apreciem că serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin intermediul 
Compartimentului de specialitate al municipiului Marghita, în speţă angajarea asistentului personal, sunt de 
bună calitate, sunt monitorizate de inspectorii compartimentului de specialitate, iar prin acţiunea preventivă 



a acestora s-a evitat apariţia conflictelor şi rămânerea în familie a bolnavului. De asemenea s-a accentuat 
asupra consilierii psihologice a asistenţilor personali in special in cazul în care bolnavul suferă de afecţiuni 
mintale. 
  
 
 
    
 
 

         Presedinte de sedinta 
           Ciarnau Claudiu     Contrasemnează 
                                                                                              secretar 
                                     Demeter Cornelia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 

Hotărâre�
privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav 
şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali 
ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali 
ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul municipiului 
Marghita pentru anul 2010 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28 ianuarie 2010, 

Văzând referatul nr. 321/19.01.2010 a Serviciului Administraţie Locală, 
Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială din cadrul autorităţii locale al municipiului 
Marghita, 

În conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Normele metodologice privind 
condiţiile de încadrare, drepturile si obligaţiile asistentului personal al persoanei cu 
handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.427/2001, cu modificările si 
completările ulterioare şi art. 36, 37, 42 şi 43 din Legea nr.448/2006 privind protecţia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

În baza art. 36, alin.(1), alin. (2) lit. „a” şi „d” , alin.(6), lit.a. pct.2 şi în temeiul 
art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂREŞTE: 
 

Art. 1. Aprobarea la nivelul municipiului Marghita pentru anul 2010 a unui număr 
de 50 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a unui număr de 120 
îndemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap 
grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor 
cu handicap vizual grav. 

Art.2 . Salarizarea asistenţilor personali se face cu respectarea prevederilor art.37 
din Legea 448/2006, iar plata îndemnizaţiei lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor 
legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav, ori reprezentanţilor legali 
ai acestora în conformitate cu prevederile art. 43 din aceeaşi lege. 

Art.3. Prezenta   hotărâre se comunică: Primarului municipiului Marghita, 
Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, Serviciului Administraţie Locală, Autoritate 
Tutelară şi Asistenţă Socială, Biroului Contabilitate, Compartimentului Resurse Umane, 
La dosar  
 Adoptata cu  16 voturi  pentru din 16  consilieri prezenti 
 

         Presedinte de sedinta 
           Ciarnau Claudiu     Contrasemnează 
                                                                                              secretar 
                                     Demeter Cornelia  

 
Marghita 
Nr.10/28.01.2010                                                                                    



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind aprobarea cuantumului  ajutorului de urgenţă şi ajutorului de 
înmormântare  pentru anul 2010,conform  Legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28 ianuarie 2010, 

Văzând referatul nr. 363/20.01.2010 a Serviciului Administraţie Locală, 
Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială din cadrul autorităţii locale al municipiului 
Marghita, 

În temeiul  art. 28 ,   alin   (2) şi  alin 3 din Legea 416/2001  privind venitul minim 
garantat  modificată şi  completată  prin Legea 115/2006,  

În baza art. 36, alin.6, lit.a, pct.2 şi art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂREŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă cuantumul  ajutorului de urgenţă şi ajutorului de înmormântare  
conform  Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Categorii de familii şi persoane  la care se pot acorda 
ajutoare de urgenţă 

Limita maximă de 
acordare a acestor 
ajutoare 

1 Familii şi persoane care se află  în situaţii de necesitate  
datorate calamităţilor naturale, incendiilor 4.000 lei 

2. 

Familii şi persoane cu venituri  mici care au care suferit 
accidente , care solicită suportarea  cheltuielilor cu 
medicamente pentru boli incurabile  şi urgenţe medicale 
, precum şi alte situaţii deosebite 

1.000 lei 

3 

Ajutorul de deces acordat  beneficiarilor  de ajutor 
social  pentru acoperirea unor cheltuieli  cu 
înmormântarea , pentru achiziţionarea de sicriu şi 
accesorii. 

700 lei 

Se suportă din bugetul local cheltuielile cu înmormântarea persoanelor  fără aparţinători 
legali  şi a celor neidentificate  sesizate de unităţile sanitare  şi Poliţia municipiului 
Marghita.  

 
Art.2. Prezenta   hotărâre se comunică:Primarului municipiului 

Marghita,Instituţiei Prefectului judeţului Bihor,Serviciului Administraţie Locală, 
Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială, Biroului Contabilitate,La dosar 
Adoptata cu  16 voturi  pentru din 16  consilieri prezenti 
 



         Presedinte de sedinta 
           Ciarnau Claudiu     Contrasemnează 
                                                                                              secretar 
                                     Demeter Cornelia  

 
Marghita 
Nr.11/28.01.2010                                                                                    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 

Hotărâre�
privind aprobarea taxei de eliberare şi a taxei de viză trimestrială  a certificatului de 

producător  pe anul 2010 
 

 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28 ianuarie 2010, 

Văzând referatul de specialitate nr.317/18.01.2010 , întocmit de d-l Lazăr Imre în 
calitate de consilier la Compartimentul Registrul Agricol 

Având în vedere prevederile H.G. 661/2001 privind procedura de eliberare a 
certificatului de producător , art.8 alin. 1,   

In temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.c, şi art.45, din Legea administraţiei 
publice locală, 215/2001, republicată; 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art.l -Se aprobă  taxa pentru eliberarea certificatului de producător  în sumă de 40 
lei/ an  şi taxa pentru viza trimestrială a certificatului de producător în sumă de 5 
lei/trimestru. Pentru trimestrul în care se va elibera certificatul de producător  taxa de viză  
se va plăti  odată cu taxa de eliberare a certificatului de producător. 

 
Art.2 –Prezenta   hotărâre se comunică, Primarului municipiului Marghita,  

Instituţiei Prefectului Judeţul Bihor, Biroului taxe şi impozite locale, Compartimentul 
registrul agricol, la dosar, spre afişare. 
  
 
Adoptata cu  16 voturi  pentru din 16  consilieri prezenti 
 

         Presedinte de sedinta 
           Ciarnau Claudiu     Contrasemnează 
                                                                                              secretar 
                                     Demeter Cornelia  

 
Marghita 
Nr.12/28.01.2010                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea  şi aprobarea taxelor de inchiriere  a Caminului Cultural Cheţ 

pentru diferite evenimente. 
 
               Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 
28 ianuarie  2009   

 
  Luand act de HCL nr. 24 din 16 septembrie 2004; avand in vedere referatul 
inregistrat cu nr. 310 din 18.01.2010 
  In conformitate cu art. 283  din Codul fiscal  aprobat prin Legea 571/2003, a art. 
27 si 28 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale  

În baza art. 36 alin. 4 lit. c din legea 215/2001, republicată , legea administraţiei 
publice locale  

                                          Hotaraste: 
 

Art. 1 Se aprobă  taxele de închiriere  a Caminului Cultural Cheţ pentru diferite 
evenimente pentru anul 2010, după cum urmează: 
 
       -    pentru nunti,  500 lei  

- logodne, serbari majorate 200 lei  
- botez                100 lei 
-     înmormantari   -20 lei 
- pentru discoteca , bal 100 lei  

 
Art. 2 Inchirierea se va face prin intermediul Biroului de administrare a domeniului 
public si privat.  
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu: Primarul municipiului Marghita, spre afisare in 
satul Chet, Biroului de administrare a domeniului public si privat, Instituţiei Prefectului 
Bihor 
 

Adoptata cu  16 voturi  pentru din 16  consilieri prezenti 
 
 
         Presedinte de sedinta 
           Ciarnau Claudiu     Contrasemnează 
                                                                                              secretar 
        Demeter Cornelia  

Marghita       
Nr. 13/28.01.2010                                                                                    
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
      

       
Hotărârea  

privind stabilirea nivelului chiriei  plătită  către Parohia Româna Unită cu Roma  
Greco-Catolică Marghita, pentru terenul in suprafaţă de 1179 mp. înscris in CF 
548 Marghita, nr.top.. 584 si 585/2  , folosit de administratia locală ca piata 
agroalimentară. 

 
               Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 28 
ianuarie  2009   

   Având in vedere referatul de specialitate intocmit de d-na secretar Demeter 
Cornelia 

    Luând act de decizia nr. 714 din 28.02.2006 a Comisei speciale de retrocedare  
a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, prin care se 
retrocedează Bisercii Greco Catolice o suprafaţă  de 1179 mp. , teren reprezentând o cotă 
parte din piaţa agroalimentară din municipiul Marghita  

     Primind avizul comisiei juridice si a comisiei de buget finante din cadrul 
consiliului local  

      Tinand cont de solicitarea Parohiei Greco Catolice nr. 4 din 21.01.2010 
      In temeiul art. 36 pct. 6  lit. a din Legea 215/2001, legea administratiei publice 

locale,republicată 
    Hotărăşte: 

 
Art. 1 Se stabileşte plata unei chirii de către autoritatea locală pentru folosirea  

suprafeţei de teren  de 1179 mp. înscrisă in CF 548 Marghita cu nr. top. 584 şi 585/2 in 
sumă de 2 lei /mp./luna pentru anul 2010 către Parohia Română Unită cu Roma, Greco 
Catolica Marghita 

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractului nr. 4116/26.07.2007  ,incheiat cu 
Parohia Greco Catolica Marghita pentru anul 2010.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica cu : 
                   Compartimentul juridic pentru incheierea contractului 
                    Parohiei Greco-Catolice Marghita 
                    Biroului contabilitate 
                    Institutiei Prefectului Bihor 
                    d-lui primar 
Adoptata cu  16 voturi  pentru din 16  consilieri prezenti 
 
         Presedinte de sedinta 
           Ciarnau Claudiu     Contrasemnează 
                                                                                              secretar 
 Marghita      Demeter Cornelia 
Nr.14/28.01.2010                                                                                   

 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
           

 
Hotărârea 

privind modificarea  titlului la Hotarârea Consiliului Local  nr. 48 din 29.04.2009 
 
 
 
             Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 28 
ianuarie  2009   

Având în vedere referatul de specialitate nr. 300 din 18.01.2010 intocmit de d-na 
secretar Demeter Cornelia 

În baza art. 36 şi art. 45 din Legea 215/2001, R, cu modificările şi completările 
ulterioare 

In aplicarea principiului revocabilităţii actului administrativ 
Primind avizul favroabil al comisiei juridice ,  
 
   HOTARASTE: 
 
Art. 1  Se modifică titlul HCL nr. 48/2009 în sensul excluderii  sintagmei ” către 

actualii chiriaşi” 
 
Art. 2  Hotarârea Consiliului Local va avea următorul conţinut: ” aprobarea, în 

principiu, a vânzării  prin licitaţie publică  a imobilului  compus  din construcţie şi teren  
în suprafaţă de 297 mp. avand nr. cadastral 660 şi nr. cad.661, situat pe str. Jokai Mor nr. 
66. “ 

Art. 3  Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului. 

 
 
 
   
Adoptata cu  16 voturi  pentru din 16  consilieri prezenti 
 
 
         Presedinte de sedinta 
           Ciarnau Claudiu     Contrasemnează 
                                                                                              secretar 
        Demeter Cornelia  
 
 

 
 
 Marghita       
Nr. 15.01.2010                                                                                     
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
 

Hotărâre�
privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuinţelor 

eliberate de foştii angajaţi MapN 
 

 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2010, 

Văzând referatul întocmit de dl. Lucaciu Cornel în calitate de şef birou administrare a domeniului 
public şi privat, avizul Comisiei juridice, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 republicată cu privire la locuinţe şi  H.G. nr. 
1275/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
114/1996 

In temeiul prevederilor art.36, alin.(5), lit.a, alin 6 lit.a, pct.17, din Legea administraţiei publice 
locală, 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art.l -Se aprobă Regulamentului privind repartizarea locuinţelor eliberate de 
foştii angajaţi MapN. 

Art.2. – La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 
132/2007 privind aprobarea Regulamentului cadrul, modalitatea şi criteriile de 
analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru persoanele care 
nu întrunesc condiţiile de repartiţie a unei locuinţe ANL, în vederea repartizării 
spaţiilor locative care se eliberează de către angajaţii M.Ap.N. 

Art.3 –Prezenta   hotărâre se comunică, Primarului municipiului Marghita,  Instituţiei Prefectului 
Judeţul Bihor, Biroului administrare a domeniului public şi privat. La dosar, spre afişare. 
  
 
Adoptată cu  16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
             CONTRASEMNEAZĂ 
                                     Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.16 /28.01.2010 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
JUDETUL BIHOR 
 
 
 

Hotarare 
Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 

februarie 2010  şi aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 
 

 
 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 25   
februarie   2010  
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr. 259 din 19.02.2010  
     În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală şi respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare din  25 februarie 2010 . după cum 
urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de bază ( 
C+M) la obiectivul de investitii ” Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a reţelelor 
de alimentare cu apă si canalizare in localitatea Marghita, judeţul Bihor, prioritatea I” 

                            Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                            Raport de avizare:   comisa de buget finanţe, comisia de 
administrare a domeniului public si privat, comisia de urbanism 
      2. Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  suportării  din bugetul local a cotei părţi  

din lucrările  de bază şi a contravalorii taxelor si cotelor aferente realizării obiectivului de 
investiţii „ Imbunătăţirea infrastructurii de apă si apă uzată in localitatea Marghita, jud. 
Bihor”  
.                              Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

                          Raport de avizare:     comisa de buget finanţe, comisia de 
administrare a domeniului public si privat, comisia de urbanism 

      3.Proiect de hotarare pentru  aprobarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile 
pentru proiectul ” Sprijinirea cooperării şi organizării de evenimente intercomunitare 
între localităţile înfrăţite Beretteyoujfalu şi Marghita” 

                             Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                             Raport de avizare:   comisa de buget finanţe 
                                                              comisia juridica 

      4. Proiect de hotarare - pentru analiza cererii depusă de d-na Maghiar Lia Mariana, 
domiciliată in Marghita, str. Aleea Infrăţirii nr. 4 sc. A, ap. 14 prin care solicită scutire 
sau reducere impozit pe clădire pentru anul 2010. 

                                   Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  



                                   Raport de avizare:   comisa de  buget finante, comisia juridica 
      5. Proiect de hotarare pentru analiza cererii  nr. 1/1106/11.02.2010 depusă de d-na 
Keri Ana pentru scutire sau reducere impozit pe clădire pentru anul 2010. 
                              Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

                         Raport de avizare:   comisa de  buget finante, comisia juridica 
     6. Proiect de hotarâre privind  aprobarea  bugetului  de venituri si cheltuieli a 
Serviciului Public de Alimentare    cu Apă, Canalizare si Salubrizare pe anul 2010.        
                                  Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                                   Raport de avizare:    comisia de buget-finanţe si administrare a 
domeniului public si privat,  
     7.   Proiect de hotărâre privind privind modalitatea de calcul a nivelului chiriei pentru 
unităţile locative construite prin ANL in baza Legii 152/1998, la  incheierea unui nou 
contract de închiriere după durata de 5 ani de la repartiţia locuinţei, pentru titularii de 
contract care au împlinit vârsta de 35 de ani si care solicita  incheierea contractului in 
conditiile respectării Legii 152/1998 si a Normelor de aplicare a legii 
.                                   Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                                  Raport de avizare:   comisia juridica , comisia de buget-finanţe 
       8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Scolii  cu clasele I-XII cu predare in limba 
maghiară  
                                Initiator:  grup de consilieri din cadrul consiliului local 

                          Raport de avizare . comisia  de cultură, invaţamânt 
                                                          comisia juridica 

       9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării componentei  Comisiei de 
evaluare si selectionare a asociatiilor si fundaţiilor in vederea acordării de subventii 
aprobată prin HCL  nr. 10/2009, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
comisiei, a grilei  de evaluare si a punctajului maxim care poate fi acordat  pentru fiecare 
din criteriile de evaluare si selectionare  a asociaţiilor şi fundaaţiilor care solicită subentie 
pe anul 2010 in baza Legii 34/1998. 
                               Iniţiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                               Raport de avizare:  comisia juridică, comisia social, cultura, 
invatamant,  
                                                              Comisia de buget finante 
 
       10. Proiect de hotarare  privind regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi 
radierea vehiculelor de pe raza municipiului Marghita care nu se supun înmatriculării 
 
                                Iniţiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                                Raport de avizare:  comisia de administrare a domeniului public si 
privat , comisia juridica 
       11. Raport privind inventarierea patrimoniului public si privat al municipiului 
Marghita pe anul 2009 
                             Prezinta: primar, Talpoş Dorel Marcel  
 
       12. Proiect de   hotarare  cu privire la incadrarea unui numar de 4 persoane  din 
randul somerilor, aflati in evidenta AJOFM Bihor, pentru executarea de lucrări care au ca 
scop dezvoltarea comunităţii locale.  



                               Iniţiator: primar. Talpoş Dorel Marcel 
                               Raport de avizare: comisia juridica, comisia socială, comisia de buget 
finante 

13. Probleme curente 
 

Art. 2 Se  aproba procesul   verbal al sedintei  ordinare din 28 ianuarie 2010 în forma 
prezentată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, la inceputul sedintei  
 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica la afisier, Institutia Prefectului Bihor, la dosar  
 
 
Adoptată cu 15 voturi pentru  din 15 consilieri prezenti  
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   
Ciarnău  Claudiu           
            
                CONTRASEMNEAZĂ    
                                Secretar Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
MARGHITA 
Nr.17/25.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
JUDETUL BIHOR 
                                                                 
     Hotărâre 
- privind aprobarea  suplimentării valorii  lucrărilor  de bază ( C+M)  la obiectivul 
de investiţii “ Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare 
cu apă şi canalizare in localitatea Marghita, judetul Bihor, Prioritatea I.” 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 25  februarie 
2010 
           Avand in vedere  H.G.  465/2007  prin care a fost aprobată finanţarea in procent de 
85% din bugetul  Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile 
            Ţinand cont de Conventia  nr. 2643/20/06/2007  privind finanţarea  obiectivului 
de investiţii  din cadrul subprogramului “ Lucrări prioritare  de extindere si reabilitare a 
retelelor  de alimentare  cu apă si canalizare in localitatea Marghita, judetul Bihor”, 
precum si de Conventia nr. 2643/20/06/2007 prin care s-a stabilit  valoarea totală a 
cheltuielilor  eligibile  
 Avand in vedere prevederile HCL nr. 56/2007 privind aprobarea suportării din 
bugetul local a cotei părti  
 In baza prevederilor art. 6.1. respectiv art. 6.2 din Conventia nr. 2643/20/06/2007   
incheiată intre MMDD si municipiul Marghita privind finanţarea obiectivului de 
investiţie din cadrul subprogramului “ Lucrări prioritare  de extindere si reabilitare a 
retelelor  de alimentare  cu apă si canalizare in localitatea Marghita, judetul Bihor, 
Prioritatea I ”, 
             Vazand avizul favorabil al comsiei de specialitate din cadrul consiliului local ,  
 In temeiul  art. 36 alin. 4 lit. a , lit. d si art. 45  din Legea 215/2001  privind 
administratia publica locală, R,  
    Hotaraste: 
 
Art. 1  Aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de bază ( C+M)  la obiectivul de 
investiţii “ Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare in localitatea Marghita, judetul Bihor, Prioritatea I.”, cu sumă  de 732.580.92 
lei inclusiv TVA 
Art. 2  Aprobarea suportării din bugetul local pe anul 2010 a sumei de 109.887, 14 lei 
inclusive TVA reprezentând cofinanţarea lucrărilor  suplimentare  mentionsate la  art. 1 , 
in cotă parte de 15%.  
Art. 3 Prezenta hotarâre se comunica cu :Primarul municipiului Marghita,                                                                   
Biroul de urbanism si amenajare a teritoriului, Institutia Prefectului Bihor,                  
Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile 
          
 Adoptată cu 15 voturi din 15 consilieri prezenti  
 
    Presedinte de sedintă                                                  Contrasemnează 
                  Ciarnau       Claudiu                                                Secretar Demeter Cornelia  
                                                                                                                                                                 
MARGHITA 
NR..18.25.02.2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
Hotărâre 

 - privind aprobarea suportarii din bugetul local a cotei parti din lucrarile de baza si 
a contravalorii taxelor si cotelor aferente realizarii obiectivului de investitii „ 

“Imbunatatirea infrastucturii  de apa si si apa uzata in localitatea Marghita, jud. 
Bihor” 

   
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 25  februarie 
2010 

Avand in vedere: 
- Programul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in 
localitatile cu o populatie de pana la 50 000 locuitori”, derulata prin prin Compania 
Nationala de Investitii – C.N.I. S.A., Bucuresti, in calitate de Agentie de Implementare, 
aprobat prin Legea nr.224/2007; 

-prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Marghita 
nr.141/29.10.2009, privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor 
tehnico-economici, actualizati, pentru obiectivul de investitii “Imbunatatirea infrastucturii  
de apa si si apa uzata in localitatea Marghita, jud. Bihor” ; 

-prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Marghita nr.101/ 
05.10.2007, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de 
fezabilitate precum si stabilirea contributiei locale la finantarea proiectului  „Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare 
a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana 
la 50 000 locuitori” ; 

-Conventia de Implementare nr.8339/08.10.2007, a Companiei Nationale de 
Investitii - SA Bucuresti, inregistrata la Primaria municipiului Marghita sub 
nr.6156/09.11. 2007; 

-prevederile Legii nr.273/2006, a finantelor publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
         Vazand avizul favorabil al comsiei de specialitate din cadrul consiliului local ,  

 In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2), lit. „b” si „d”, alin.(4), lit.”a”, „e”, „f” si 
alin.(6), lit.”a” pct.14 si 16, raportate la dispozitiile art.45 alin (1) si alin.(2), lit.”a” si „d”, 
din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

 
 
 
     HOTARASTE: 
 

Art. 1 (1)Pentru realizarea si implementarea obiectivului de investitii “Imbunatatirea 
infrastructurii  de apa si si apa uzata in localitatea Marghita, jud. Bihor” cuprins in cadrul 
Programului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in 



localitatile cu o populatie de pana la 50 000 locuitori” , aprobarea asigurarii si alocarii 
catre C.N.I. SA   sumei de 4.368.362 lei (exclusive TVA) echivalent a 1.333.037 
euro(exclusive TVA)  la curs de 3,277 lei/euro reprezentand 20% din cota parte din 
lucrarile de baza aferente obiectivului de investitii la care se adauga contravaloarea 
taxelor si impozitelor datorate si platibile pe teritoriul Romaniei rezultand suma de 
5.338.708 lei adica 1.629.145 Euro. 

   ( 2)Fondurile aferente cofinantarii proiectului mentionat la pct.1, sa fie cuprinse in 
bugetul local pe anul 2010, in functie de graficul de esalonare a executiei lucrarilor, 
pana la finalizarea acestora, in conditiile legii. 
            ( 3)Plata se va efectua in functie de situatiile de lucrari verificate si acceptate la 
plata, la cursul de referinta lei/euro, din ziua decontarii lucrarilor. 
Art. 2 Se imputerniceste  primarul municipiului Marghita, Talpoş Dorel Marcel  pentru 
semnarea Conventiei  de Impementare , intre Consiliul Local Marghita si instituţiile 
abilitate.  
Art. 3  La data intrarii in vigoare a prezentei  hotărâri, se revocă HCL nr..101/2007, 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate precum si 
stabilirea contributiei locale la finantarea proiectului  „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si 
statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50 000 locuitori 
precum si imputernicirea primarului municipiului Marghita sa semneze Conventia de 
implementare. 
Art. 4  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredintează  
primarul municipiului , prin biroul financiar-contabil, biroul de urbanism si amenajare a 
teritoriului, achizitii publice, compartiment  juridic din cadrul aparatului de specialitate  
al primarului  
Art. 5 Prezenta hotărâre  se aduce la cunostinta publica prin grija  secretarului si se 
comunica cu: Instituitia Prefectului Bihor, CNI –SA  Bucuresti , biroul financiar-contabil, 
biroul de urbanism si amenajare a teritoriului, achizitii publice, compartiment  juridic 
 
 
 
Adoptată cu 15 voturi din 15 consilieri prezenti  
 
 
 
    Presedinte de sedintă                                                  Contrasemnează 
                  Ciarnau       Claudiu                                                Secretar Demeter Cornelia  
                                                                                                                                                                 
 
 
 
MARGHITA 
NR.19/25.02.2010 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA        
           

Hotarâre 
pentru aprobarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul 

” Sprijinirea cooperării şi organizării de evenimente intercomunitare între 
localităţile înfrăţite Berettyoujfalu şi Marghita” 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta ordinară din 25   

februarie 2010, 
 Avand in vedere referatul nr.  1260 din 18.02.2010 întocmit prin grija 
Compartimentului de integrare europeană din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului 
              În conformitate cu :  
OUG 127/2001 privind Grupările Europene de Cooperare Teritoriale 
 HG 457/2008 privind cadrul instituţional  de coordonare şi de gestionare a 
instrumentelor structurale 
 OG 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a 
contributiei nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, 
pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana" 
HG 1485/2007 privind constituirea secretariatelor tehnice comune si a punctelor de 
informare in vederea implementarii programelor operationale de cooperare teritoriala 
europeana - componenta transfrontaliera 
            Primind avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local  
            In baza art. 36 alin. 4 lit. e si  art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001, legea 
administraţiei publice  locale 

Hotărăşte: 
Art. 1 Se aprobă cofinanţarea proiectului ” Sprijinirea cooperării şi organizării de 
evenimente intercomunitare între localităţile înfrăţite Berettyoujfalu şi Marghita” din 
cadrul Programului  de Cooperare transfrontalieră România- Ungaria 2007-2013 cu suma 
de 5877,65  euro , reprezentând 17,65%din totalul cheltuielilor  părţii române. 
Art. 2  Se aprobă suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile ( reprezentând TVA) 
generate de implementarea proiectului ” Sprijinirea cooperării şi organizării de 
evenimente intercomunitare între localităţile înfrăţite Berettyoujfalu şi Marghita” 
Art. 3     Odată cu adoptarea prezentei se abroga Hotarârea Consiliului Local nr. 129 din 
29 octombrie 2009 
Art.4 Prezenta se comunica cu :Institutia Prefectului Bihor ,                                                            
Compartimentul de integrare europeană din cadrul primariei, Primarul municipiului 
Marghita, la dosar 
 
Adoptată cu 15 voturi din 15 consilieri prezenti  
 
    Presedinte de sedintă                                                  Contrasemnează 
                  Ciarnau       Claudiu                                                Secretar Demeter Cornelia  
                                                                                                                                                                 
MARGHITA 
NR. 20/25.02.2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                                  

Hotărâre 
 pentru analiza cererii depusă de d-na Maghiar Lia Mariana, domiciliată in 
Marghita, str. Aleea Infrăţirii nr. 4 sc. A, ap. 14 prin care solicită scutire sau 
reducere impozit pe clădire pentru anul 2010. 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 25  
februarie 2010 

Având in vedere  Raportul de specialitate al biroului de taxe si impozite locale , 
inregistrat sub nr. 1/486 din 22.01.2010 precum şi  cererea si documentele  anexate de 
solicitanta , d-na  Maghiar Lia Mariana  , pentru scutirea sau reducerea de la plata 
impozitului pe clădiri pentru anul 2010  

Ţinand cont de HCL nr.  146/26.11.2009 privind stabilirea nivelului  impozitelor  
si taxelor locale pentru anul 2010 

- de art. 286 alin. 1  şi 3 din Legea 571/2003 – Cod fiscal  
- de avizul comisiei de buget finante din cadrul consiliului local 

Marghita  
 

             In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c  din  Legea 
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările si completările 
ulterioare 
 
                                                                       Hotaraste: 
 
Art. 1 Se respinge   cererea  d-nei Maghiar Lia Mariana, domiciliată in Marghita, str. 
Aleea Infrăţirii nr. 4 sc. A, ap. 14 prin care solicită scutire sau reducere impozit pe clădire 
pentru anul 2010. 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita 
                                                      Institutia Prefectului Bihor 
                                                      d-nei  Maghiar Lia Mariana 
 
 
Adoptată cu 12 voturi  pentru, 3 abtineri din 15 consilieri prezenti  
 
  
Presedinte de sedintă     
                    Ciarnau Claudiu    Contrasemnează 
                                                                                     Secretar Demeter Cornelia  
 
 
 
MARGHITA 
NR.21/25.02.2010 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    
   
 

Hotărâre 
pentru analiza cererii  nr. 1/1106/11.02.2010 depusă de d-na Keri Ana pentru scutire 
sau reducere impozit pe clădire pentru anul 2010. 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 25 
februarie 2010 

Având in vedere  Raportul de specialitate al biroului de taxe si impozite locale , 
inregistrat sub nr. 1/1106 din 17.02.2010, precum şi  cererea si documentele  anexate de 
solicitanta , d-na Keri Ana  , pentru scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe 
clădiri pentru anul 2010  

Ţinand cont de HCL nr.  146/26.11.2009 privind stabilirea nivelului  impozitelor  
si taxelor locale pentru anul 2010 

- de art. 286 alin. 1  şi 3 din Legea 571/2003 – Cod fiscal  
- de avizul comisiei de buget finante din cadrul consiliului local 

Marghita  
             In conformitate cu  art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c  din Legea 
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările si completările 
ulterioare 
 
                                                                       Hotaraste: 
 
Art. 1 Se respinge   cererea  d-nei Keri Ana , cu nr. 1/1106 din 11.02.2010 , domiciliată 
in Marghita  str. C. Republicii  nr. 73 bl. P7 , ap. 3 pentru scutire sau reducere impozit pe 
clădire pentru anul 2010. 
 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita 
                                                      Institutia Prefectului Bihor 
                                                      d-nei Keri Ana 
 
 
Adoptată cu 14 voturi  pentru, 1 abtinere din 15 consilieri prezenti  
 
Presedinte de sedintă     
        Ciarnau Claudiu      Contrasemnează 
                                                                                              Secretar Demeter Cornelia  
 
 
MARGHITA 
NR..22/25.02.2010 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    
  
 
 
 

Hotărâre�
privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă , Canalizare şi Salubrizare pe anul 2010  

 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 25  februarie  2010 
Având în vedere: 

- referatul de specialitate nr. 1258/18.02.2010, întocmit de d-na Kalmar I.Gyongyi 
în calitate de şef birou buget-contabilitate, avizul favorabil al Comisiei buget - 
finanţe, 

- nota de fundamentare nr. 153/08.02.2010 din partea  Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă , Canalizare şi Salubrizare privind bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2010 , înregistrată cu nr. 1017/09.02.2010, 

- prevederile art.28, alin.1 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea  unor 
autorităţi şi instituţii publice , raţionalizarea  cheltuielilor  publice , susţinerea 
mediului de afaceri  şi respectarea  acordurilor – cadru  cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional,  
In temeiul art.36 alin. 6  lit. a, pct.14 şi art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art.l .  Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli a Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă , Canalizare şi Salubrizare pe anul 2010 conform anexei care face 
parte din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 –Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Biroului buget - contabilitate, Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă , Canalizare şi Salubrizare, la dosar 

 
 
Adoptată cu  14 voturi pentru din 15 consilieri prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                              Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.23 / 25.02.2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
            
 
     Hotarare  
privind modalitatea de calcul a nivelului chiriei pentru unităţile locative construite 
prin ANL in baza Legii 152/1998, la  incheierea unui nou contract de închiriere 
după durata de 5 ani de la repartiţia locuinţei, pentru titularii de contract care au 
împlinit vârsta de 35 de ani si care solicita  incheierea contractului in conditiile 
respectării Legii 152/1998 si a Normelor de aplicare a legii 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta ordinară din luna  
februarie 2010, 
 
 Avand in vedere referatul nr.  1297 din 19.02.2010 al doamnei Demeter Cornelia  
                         In conformitate cu prevederile  

- legii nr. 89/8.04.2008 pentru modificarea şi completarea legi 152/1998 privind 
infiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinţe, art. 6 indice2 alin. 4  

- legii locuintei nr. 114/1996 
- HG 165/2008 privind modificarea si completarea  Normelor metodologice pentru  

punerea in aplicarea a prevederilor legii 152/1998 
                    In baza 45 alin. 1 din legea 215/2001, legea administratiei publice locale, 
 
                                              Hotaraste: 
 
Art. 1 In vederea incheierii unui nou contract de închiriere după durata de 5 ani de la 
repartiţia locuinţei, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani si care 
solicita  incheierea contractului in conditiile respectării Legii 152/1998 si a Normelor de 
aplicare a legii se vor respecta următoarele criterii: 
 
            1. Valoarea de înlocuire (revenire) pentru calcularea chiriei să fie valoarea de 
inventar a locuinţei, reevaluată contabil si amortizată la data calculării chiriei( valoarea 
de amortizare) ;         
 2. Durata de amortizare „durata de amortizare a bunului este cea in baza careia s-a 
reevaluat contabil valoarea de inventar conform Ordinul ministrului Economiei si 
Finantelor nr.3471/2008. 
. 3. Nivelul cheltuielilor pentru administrarea şi menţinerea în stare de folosinţă a 
clădirilor de locuit în care sunt amplasate locuinţele să fie de 0,01%;   
 4     Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea starii de folosinţă normală;  
  - întreţinere şi reparaţii curente ( I+ RC) 0,1% din valoarea de revenire a 
locuinţei;           
  - reparaţii capitale ( RK) 0,15% din valoarea de revenire a locuinţei; 
             
 5   Pentru apartamentele situate la mansardă să se aplice reducerea de 15% a 
tarifului lunar al chiriei conform prevederilor art.29 alin.1 din OUG. Nr. 40/1999;  
  6 În calculul chiriei să nu se includă taxe şi impozit  pe clădire precum şi 



beneficiu având în vedere că locuinţele pentru tineri se prevăd a fi închiriate la nivelul 
unor chirii modice fiind locuinţe construite printr-un program cu caracter de protecţie 
socială / conform notă la anexa nr. 16 din H.G. nr. 165/ 2008). 
 
Art. 2 Se mentine modelul fisei de calcul  a chiriei pemtru unităţile locative construite 
prin ANL , a caror titulari de contract au implinit varsta de 35 ani, aprobata prin HCL nr. 
23 din 26.02.2009  
 
Art. 3 Contractele incheiate cu aplicarea prevederilor art. 1  pot fi prelungite succesiv pe  
o perioada de cate  un an ,   cu păstarea conditiilor contractuale initiale , cu acordul 
ambelor parti. 
 
 
 
Adoptată cu 13 voturi  pentr, 2 abtineri din 15 consilieri prezenti  
 
    Presedinte de sedintă                                                 Contrasemnează 
                  Ciarnau       Claudiu                                    Secretar Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
MARGHITA 
NR.24/25.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULI MARGHITA 

 
 

Hotarare 
- privind demararea procedurii pentru înfiinţarea Scolii I-XII Marghita cu 

predare in limba maghiară 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2010, in exercitarea atributiilor legale,  

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnii consilieri locali : Almasi 
Stefan, Arkosi Anton , Horvath Sandor,Lupau Gheorghiţă, Mike Pal Attila, Nagy 
Gabriella, Pocsaly Zoltan Ladislau , Szoke Francisc 

Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  
In temeiul dispoziţiilor art. 118 şi 119 din Legea invăţământului nr. 84/1995 , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
In baza art. 36 alin. 6 pct. 1 şi a art. 45 din Legea 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  
 
                                                         Hotaraste: 
 
Art.1. – Consiliul local al municipiului Marghita, hotăreşte începerea procedurii de 
înfiinţare a Scolii cu clasele I-XII Marghita, cu predare în limba maghiară, cu 
personalitate juridică, prin includerea tuturor claselor secţiilor maghiare ale Şcolii cu 
clasele I-VIII Marghita şi ale  Colegiului Naţional „Octavian Goga” Marghita. 
Art.2. – Procedura de înfiinţare a acestei noi instituţii de învăţământ urmează să fie 
demarată prin Inspectoratul Şcolar al judeţului Bihor, respectând prevederile legale în 
vigoare.  
Art.3. – Instituţia nou înfiinţată va începe activitatea în municipiul Marghita, la data 
obţinerii tuturor  avizelor necesare. 
Art.. 4 – Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, grupului de iniţiatori, Inspectoratul  Scolar Judetean Bihor, 
Scoala cu clasele I - VIII   Marghita, Colegiul National  Octavian Goga Marghita, spre 
afisare , la dosar 
 
       Adoptată cu 13 voturi pentru, 2 abtineri  din 15 consilieri prezenti  
 
                                Presedinte de sedintă 
                                      Ciarnău Claudiu                                
                                                                                      

          Contrasemnează 
                                                                                                    Secretar 
                                                              Demeter Cornelia  
MARGHITA 
NR. 25/25,02.2010 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
 
 

Hotărâre 
privind aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a 

asociaţiilor şi fundaţiilor  în vederea acordării de subvenţii aprobată prin 
HCLnr.10/2009, aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare  a comisiei 

,  a grilei de evaluare şi a punctajului maxim  care poate fi acordat  pentru fiecare 
din  criteriile de evaluare şi selecţionare  a asociaţiilor şi fundaţiilor  care solicită 

subvenţie  pe anul 2010  în baza Legii 34/1998. 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţă  ordinară din data de 

25.02.2010, 

Văzând referatul de specialitate nr. 1289/ 18.02.2010, întocmit de d-na Ciupe 
Elena în calitate de şef serviciu administraţie publică, autoritate tutelară , asistenţă 
socială, aviyul favorabil al Comisiei social, cultură, sport, învăţământ, şi Comisiei 
juridice. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, HGR nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, H.C.L. nr.10/29.01.2009 
privind stabilirea  comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor  în 
vederea acordării de subvenţii , în conformitate cu Legea nr.34/1998 şi normele 
metodologice de aplicare a acesteia, 

 În temeiul art. 36 alin. 6, lit. a), pct. 2 şi   art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001  
 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă ca linii prioritare pentru subvenţionarea de la bugetul local, în 

baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 
cu personalitate juridică, pentru următoarele categorii de persoane: 

- persoane vârstnice, 
- persoane tinere care părăsesc sistemul de protecţie al copilului, 
- persoane victime ale violenţei în familie, 
- alte persoane aflate în dificultate, respectiv persoane şi familii cu venituri 

mici, 
- persoane fără adăpost, 
- persoane cu handicap, 
- copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi. 

 
Art. 2. Se aprobă modificarea   Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr. 



34/1998,constituită prin HCL nr.10/2009, prin înlocuirea d-nei Oros Maria, membru în 
comisie cu d-na Ciupe Elena, astfel, comisia va avea următoarea componenţă: 

- Preşedinte – Talpoş Dorel  - primar 
- Secretar – Ciupe Elena             - şef serv. administraţie publică 
- Membru          - Kalmar Gyongy  -  şef birou buget - contabilitate        
- Membru –Arkosi Anton – consilier local 
- Membru –Porumb Călin  – consilier local 
Membrii supleanţi: Buzila Sorin  - consilier local 

           Nagy Gabriella – consilier local  
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei conform 

anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Se aprobă grila de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării 

subvenţiei în baza Legii nr. 34/1998, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Comisia 
prevăzută la art. 1. 

Art.6.Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Serviciului administraţie publică locală, autoritate 
tutelară , asistenţă socială, spre afişare, la dosar. 

 
 
 
 Adoptată cu  15 voturi pentru din 15 consilieri prezenţi 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                              Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.26 / 25.02.2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 la HCL nr. 26 din 25.02.2010  
 
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisie de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii 
nr. 34/1998 

 
 
 

Art. 1. Comisia de evaluare şi selecţionare, denumită în continuare Comisie, are 
ca obiectiv evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării 
subvenţiilor în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 2. (1) Perioada în care Comisia evaluează şi selecţionează asociaţiile şi 
fundaţiile  începe după perioada de expirare a termenului limită pentru depunerea 
documentaţiei în vederea solicitării subvenţiilor. 

(2) Termenul limită de depunere a documentaţiei este ultima zi lucrătoare a lunii 
octombrie a anului curent pentru solicitarea subvenţiei pentru anul viitor. 
 (3) Perioada în care Comisia evaluează şi selecţionează asociaţiile şi fundaţiile 
încetează la data de 31 decembrie, dată după care comisia predă Consiliului Local al 
municipiului Marghita  documentele care au stat la baza evaluării şi selecţionării. 

Art. 3. Comisia are următoarele atribuţii: 
a) analizează conţinutul documentaţiei depuse de asociaţii sau fundaţii şi respectarea 

de către acestea a condiţiilor legale pentru acordarea subvenţiilor, 
b) evaluează şi selecţionează asociaţiile şi fundaţiile pe baza criteriilor stabilite,  
c) comunică asociaţiilor şi fundaţiilor neselecţionate motivele care au stat la baza 

luării acestei decizii, 
d) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Marghita lista asociaţiilor 

şi fundaţiilor selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează a fi acordate, 
e) comunică, în termen de 5 zile de la data emiterii hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Marghita asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate, nivelul subvenţiilor 
aprobate; 
Art. 4. Sarcinile şi responsabilităţile preşedintelui comisiei sunt următoarele: 

a) reprezintă comisia în relaţiile cu asociaţiile şi fundaţiile solicitante de subvenţii; 
b) coordonează activitatea membrilor şi a secretarului comisiei; 
c) verifică respectarea termenului de depunere a documentaţiei; 
d) verifică documentaţia de solicitare a subvenţiei; 
e) verifică îndeplinirea  de către asociaţie/fundaţie a condiţiilor de eligibilitate; 
f) evaluează îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenţă 

socială; 
g) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul 

comisiei. 
Art. 5. Sarcinile şi responsabilităţile membrilor comisiei sunt următoarele: 



a) verifică respectarea termenului de depunere a documentaţiei; 
b) verifică documentaţia de solicitare a subvenţiei; 
c) verifică îndeplinirea  de către asociaţie/fundaţie a condiţiilor de eligibilitate; 
d) evaluează îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenţă 

socială; 
e) evaluează asociaţiile şi fundaţiile  
f) stabileşte suma reprezentând subvenţia care se propune a fi acordată unităţii de 

asistenţă socială; 
g) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul 

comisiei. 
Art. 6. Sarcinile şi responsabilităţile secretarului comisiei sunt următoarele: 

a) preia de la registratura Primăriei municipiului Marghita  toate solicitările pentru 
acordarea de subvenţii, le înregistrează în registrul special al comisiei şi le 
păstrează nedesfăcute până la data la care comisia îşi începe activitatea; 

b) organizează şedinţele comisiei la solicitarea preşedintelui; 
c) întocmeşte şi transmite asociaţiilor şi fundaţiilor comunicările privind rezultatul 

selecţiei; 
d) întocmeşte şi transmite Consiliului Local al municipiului Marghita , comunicările 

privind asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, însoţite de cererea de solicitare a 
subvenţiei, în vederea încheierii convenţiei; 

e) întocmeşte şi răspunde de evidenţa documentelor emise şi primite de comisie; 
f) întocmeşte orice alt document solicitat de preşedintele comisiei în legătură cu 

activitatea acesteia; 
g) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul 

comisiei. 
Art. 7.  (1) Evaluarea  asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează pe baza criteriilor 

prevăzute în grila de evaluare, de către membrii comisiei.  
(2) Comisia va solicita Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul 

Primăriei municipiului Marghita un raport privind oportunitatea acordării subvenţiei. 
Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2 la HGR nr. 1153/2001. 

Art. 8. În cadrul Comisiei de evaluare şi selecţionare hotărârile  se iau cu 
majoritate simplă. 
 Art. 9. Pe parcursul evaluării, comisia întocmeşte lista asociaţiilor şi fundaţiilor 
eliminate în diferite etape de evaluare. 

Art. 10. La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmeşte lista asociaţiilor 
şi fundaţiilor evaluate cu un punctaj final de cel puţin 20 puncte. 

Art. 11. Documentele emise şi primite de comisie se evidenţiază într-un registru 
special. 
 Art. 12. Documentele care au stat la baza evaluării şi selecţionării asociaţiilor şi 
fundaţiilor, precum şi documentele şi registrul special prevăzute la art. 11 se predau pe 
bază de proces-verbal Consiliului Local al municipiului Marghita la încheierea activităţii 
comisiei. 

Art. 13. Pot primi subvenţii de la bugetul local asociaţiile şi fundaţiile care:   
- sunt constituite, conform legii, ca persoane juridice române de drept privat, 
- sunt acreditate sau licenţiate să acorde servicii sociale potrivit legii, 



- acordă de cel puţin 12 luni servicii de asistenţă socială, prin personal calificat, 
într-un spaţiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate. 
Art. 14. Documentaţia de solicitare a subvenţiei se depune la sediul Consiliului 

Local al municipiului Marghita şi conţine următoarele: 
- cerere de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la 

normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 34/1998, 
- raportul privind activitatea asociaţiei/fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în 

ultimele 12 luni calendaristice, 
- dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, 

licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau 
fundaţiei de a acorda servicii sociale (statut, acte adiţionale), 

- dovada dobândirii personalităţii juridice, 
- ultimul bilanţ contabil înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice Marghita , 
- balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent, 
- dovada privind bonitatea asociaţiei/fundaţiei emisă la banca unde are deschis 

contul, 
- raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei, 

în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care au beneficiat de subvenţii în anul anterior, 
- dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială, 
- autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent, 

potrivit legislaţiei în vigoare, 
- proiectul de sprijin şi integrare socială, conform art. 1 alin. 3 din anexa nr. 1 la 

HGR 1153/2001. 
Art. 15. (1) Subvenţiile  solicitate de asociaţii şi fundaţii a căror activitate  de 

asistenţă socială se adresează  persoanelor dintr-un singur judeţ, pentru acoperirea unor 
cheltuieli necesare acordării serviciilor de asistenţă socială, se acordă  în limita sumelor 
aprobate de consiliul local , prin bugetul consiliului local. 

(2) Subvenţia se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, în baza convenţiei pentru 
acordarea de servicii de asistenţă socială încheiată între Consiliul Local şi asociaţia sau 
fundaţia selectată.  

(3) Responsabilitatea verificării lunare a acordării serviciilor şi a utilizării subvenţiei 
revine Biroului Buget - Contabilitate din cadrul Primăriei.  

(4) Asociaţia sau fundaţia îşi deschide un cont bancar special pentru subvenţie, iar 
cheltuielile din subvenţia acordată se evidenţiază distinct. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                              Secretar Demeter Cornelia 
 
 



Anexa nr. 2 la HCL nr.26din 25.02.2010 
 
 

Grila de evaluare şi punctajul maxim  care poate fi acordat pentru fiecare din 
criteriile  de evaluare  şi selecţionare  a asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea 

acordării subvenţiei în baza Legii nr. 34/1998 
 
 
 

Art. 1. Serviciile de asistenţă socială acordate de asociaţii şi fundaţii sunt 
subvenţionate dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

a) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, 
constituite potrivit legii, 

b) prestează activităţi în domeniul asistenţei sociale de cel puţin 12 luni, într-un 
cadru organizat, 

c) activitatea de asistenţă socială se desfăşoară într-un spaţiu adecvat sau la 
domiciliul persoanelor asistate, 

d) serviciile de asistenţă socială sunt acordate persoanelor care, datorită unor 
motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să 
îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe 
pentru a se integra social, 

e) exercită activitatea în interesul persoanelor asistate şi cu respectarea 
demnităţii acestora, prin personal calificat, 

f) există un proiect de sprijin şi integrare socială în condiţiile prevăzute de HGR 
1153/2001, (condiţia este îndeplinită dacă pentru acordarea serviciilor de 
asistenţă socială sunt planificate activităţi concrete, etapizate, care presupun 
participarea persoanei asistate şi care au ca finalitate, în principal, recâştigarea 
capacităţii persoanei asistate de a se integra social), 

g) în acordarea serviciilor sunt respectate standardele generale de calitate, 
h) pentru acordarea serviciilor sociale sunt utilizate şi alte resurse. 
 
Art. 2. Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează în baza 

următoarelor criterii: 
a) justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în 

raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii, 
b) ponderea serviciilor de asistenţă socială în raport cu celelalte activităţi 

desfăşurate de către fundaţie/asociaţie, 
c) resursele materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă socială, 
d) nivelul resurselor financiare destinate pentru a fi cheltuite în scopul acordării 

serviciilor de asistenţă socială, 
e) experienţa asociaţiilor sau fundaţiilor în domeniul serviciilor de asistenţă 

socială, 
f) aportul partenerilor în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, în cazul în 

care sunt încheiate acorduri sau contracte de parteneriat, 
g) capacitatea organizaţiei neguvernamentale de a implementa proiectul. 
 



 
 
Art. 3. Pentru fiecare din criteriile prevăzute la art. 1, Comisia va acorda un 

punctaj de la 1 la 5 puncte.  
Pentru un punctaj între 0 – 15 puncte nu se acordă subvenţia. 
Minim de puncte necesare pentru obţinerea subvenţiei: 20 puncte 
Maxim de puncte acordabile pentru obţinerea subvenţiei: 35 puncte 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                              Secretar Demeter Cornelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotarare 
- pentru aprobarea regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 
vehiculelor de pe raza municipiului Marghita care nu se supun inmatriculării 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta ordinară din 25  

februarie 2010, 
          Cu respectarea : 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, aprobată prin Legea nr.49/2006 republicată actualizată prin O.G. 
63/06.09.2006, aprobată si modificată prin Legea nr.6/09.01.2007, modificată si 
complectată prin OUG nr. 69/28.06.2007 
         Regulamentulului  de aplicare al Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.1391 publicată în Monitorul Oficial nr.876 din 26 octombrie 
2006.   
           Cu avizul comisiilor  de specialitate  din cadrul consiliului local  
           In temeiul art. 36 alin.6 pct. 14 din  Legea 215/2001, legea administratiei publce 
locale cu modificarile si completările ulterioare 
 
                                                           Hotaraste: 
  
Art. 1 Se aproba in forma anexată  regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 
vehiculelor de pe raza municipiului Marghita care nu se supun inmatriculării. 
 
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se incredintează Biroul de administrare a domeniului 
public si privat.  
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita,  Biroul de administrare a domeniului public si privat, spre 
aducere la cunostinta publica  
 
Adoptată cu 15 voturi pentru  din 15 consilieri prezenti  
 
           
 

Presedinte de sedintă                                                 Contrasemnează 
               Ciarnau       Claudiu                                    Secretar Demeter Cornelia  
 
                                                                                                                                                                 
MARGHITA 
NR.27/25.02.2010 
 
 



 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
            
     

HOTĂRÂRE 
cu privire la incadrarea   unui numar de  4 persoane  din randul somerilor , aflati in 

evidneta AJOFM Bihor, pentru executarea de lucrări care au ca scop dezvoltarea 
comunităţii locale 

 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta ordinară din 25 
februarie 2010, 

Avand in vedere  adresa AJOFM  Bihor, cu privire la posibilitatea subventionării 
unor cheltuieli  cu forta de munca efectuate in cadrul realizării unor programe care au ca 
scop ocuparea temporară a fortei de munca din randul somerilor, pentru executarea de 
lucrări si activitati de interes pentru comunitatea locală, conform legii 76/2002 

Ţinand cont ca aceste subventii se acorda pe o durata de cel mult 12 luni , la 
solicitarea autoritătilor locale , pentru fiecare somer angajat cu contract individual de 
munca pe durata determinata, 

Ţinand cont  de posibilitatea angajării unor someri  de pe  raza localităţii noastre 
pentru executarea  unor lucrări in folosul comunităţii locale şi pentru care se vor plăti 
aceste subventii  din bugetul  asigurarilor pentru somaj 

Vazând referatele de specialitate nr.1323 din 22.02.2010 –comp. gestiune resurse 
umane şi nr. 1326 din 22.02.2010 –birou administrare domeniu public si privat  

In baza  prevederilor art. 78 din Legea nr.76/2002, republicată şi a  prevederilor 
art. 49 din HG nr. 174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice  de aplicare a Legii 
6/2002 

In temeiul  prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d , lit. e alin. 6 lit. a si art. 46 din Legea 
administratiei publice locale 

 
                                              Hotarăşte. 
 

 
Art. 1 Se aproba  angajarea pe o durată determinată  de max. 9  luni , incepând cu luna  
aprilie a.c.  a unui număr de 4 persoane  din randul somerilor  de pe raza  municipiului , 
aflaţi in evidentele AJOFM Bihor, pentru executarea de lucrări  care au ca scop  
dezvoltarea comunităţilor locale conform Legii 76/2002. 
 
Art. 2 Prin grija compartimentului contabilitate, buget-finante se vor intocmi  lunar 
documentaţiile  pentru a beneficia  de subvenţiile acordate de AJOFM Bihor  pentru 
finanţarea   cheltuielilor  cu forţa de munca.  
 
Art. 3  Sumele necesare vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj si din alte 
surse  alocate  conform prevederilor legale.  



 
Art. 4 Cu ducerea la indeplinire se incredintează primarul municipiului Marghita si 
biroul de contabilitate, buget-finante, salarizare. 
 
Art. 5 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita, compartimentul de 
gestiune resurse umane, AJOFM Bihor 
 
 
Adoptată cu 15 voturi pentru  din 15 consilieri prezenti  
 
 
 
              Presedinte de sedintă                                                 Contrasemnează 
                  Ciarnau       Claudiu                                    Secretar Demeter Cornelia  
 
 
 
                                                                                                                                                  
MARGHITA 
NR. 28/25.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 
 
 
 

Hotarare 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe perioada martie 2010 – mai 2010 

 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita , intrunit în şedinţa extraordinară din 13 martie 2010 
Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea administraţiei publice locale, legea 215/2001 , 

republicată, cu modificarile şi  completările ulerioare coroborat  cu art. 41 din aceeasi lege 

Cu respectarea  regulamentului  propriu de organizare al Consiliului Local  Marghita unde se 

prevede alegerea in ordine alfabetica  pe o perioadă  de trei luni a preşedintelui de şedinţă 

                                                              Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se alege din rândul consilierilor locali  pentru funcţia de preşedinte pentru şedinţele 

Consiliului Local Marghita din lunile martie 2010 –mai 2010, domnul Horvath Sandor  

Art. 2 Prezenta hotarâre se comunica cu Institutia Prefectului Bihor, primarul municipiului 

Marghita, la dosar.  

 

Adoptată de 17 consilieri din  17  consilieri prezenti  

 

Presedinte de sedinţă 

       Ciarnau Claudiu    Contrasemnează 

                                                                             Demeter Cornelia  

 
 
 
 
Marghita 
Nr.29/ 12.03.2010 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotarare 
Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din  12  martie 

2010   
 

 
   Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta extraordinară din 12 martie        
2010  
    Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr. 328 
din 08 martie  2010  privind convocarea Consiliului Local al municipiului Marghita în şedinţă 
extraordinară , în data de  vineri , 12. 03.2010, ora 13.00, în sala de şedinţă  a Primăriei 
municipiului Marghita 
    În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aprobă ordinea de zi a sedintei extraordinare din 12 martie 2010 : 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a  unităţii 
administrativ teritoriale Marghita pe anul 2010   

Iniţiator : primar Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia buget –finanţe,  
 

2.    Raport de analiză pe bază de bilanţ încheiat la 31.12.2009 
Prezintă d-na Kalmar Ilona Gyongyi – şef birou buget – contabilitate 
 

Art. 2  Se comunica  prezenta : la afisier, Institutia Prefectului Bihor, la dosar 
 
  
Adoptată cu 17 voturi pentru  din 17 consilieri prezenti  
 
 
Presedinte de sedinta             Contrasemnează 
Horvath Sandor                Demeter Cornel 
 
 
Marghita 
Nr.30/ 12.03.2010 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotarare 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din    25 martie 2010  

şi aprobarea procesului verbal al şedintei anterioare 
 

 
 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 25 martie    2010 
, 
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr. 
nr.346  din 19.03.2010     
     În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare din  25 martie 2010 . după cum urmează: 
1 Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget local pe anul 2010 

 Raport de avizare: comisia de buget –finante 

 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare  cu resurse umane, materiale si financiare 
pentru gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul  2010 

             Raport de avizare: comisia juridică, comisia de buget-finante 
 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii ajutorului social în proprorţie de 70% către 
titularii  ajutorului social ,pentru perioada februarie-decembrie 2010 
            Raport de avizare: comisia de buget-finante, comisia juridica, comisia socială 
 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând asociaţiile si fundatiile române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează si administrează unităţi de asistenţă  socială , ce beneficază  
de subvenţii în anul 2010 din bugetul local al municipiului Marghita, precum şi nivelul acestora , 
în conformitate cu art. 5 din Legea 34/1998 
            Raport de avizare: comisia de buget-finante, comisia socială 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionării  suprafeţei   de 50,91 mp. cota parte din 
imobilul, proprietate privată a municipiului, situata pe str. . Eroilor nr. 9.   , identificată prin nr. 
top. 64/2 Marghita CF nr. 5056 către  S.C. RAF  CONSULTING  – pentru deschiderea unui 
centru de formare si evaluare profesionala la nivelul municipiului Marghita  
              Raport de avizare: comisia de administrarea domeniului public si privat , comisia de 
urbanism , 
  
 6. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare si a stabilirii pretului de vanzare 
pentru terenul extravilan in suprafaţă de  1109 mp. din nr. cadastral  100777 , CF 100777 către 



SC Amal Trans SRL ,  prin administrator Lazăr Ioan ,proprietarul constructiilor sub care se află 
acest teren 
                Raport de avizare: comisia comisia de buget-finante si administrarea domeniului public 
si privat , comisia de urbanism , comisia juridică 
 
7. Proiect de hotărâre privind vanzarea  prin licitatie publica deschisa a unui imobil – teren  cu 
constructii, proprietatea privată a municipiului Marghita, situat in Marghita str. Jokai Mor, nr. 66 
identificat  prin nr.cad.660 respectiv 661 precum şi a caietului de sarcini pentru ofertanţi . 
           Raport de avizare:  comisia de buget-finante si administrarea domeniului public si privat , 
comisia de urbanism, comisia juridică 
 
8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea in principiu a amplasării unei placi comemorative pe 
faţada unei locuinte din Cheţ nr. 242 prin grija Societăţii culturale “Avram Iancu” in memoria lui 
Kiss Demeterius ( Micu) , participant activ la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 
1918 
             Raport de avizare: comisia de urbanism , comisia de cultură, comisia juridică 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru răscumpărarea terenurilor  rămase 
in proprietatea SC Hobi-X SRL ca urmare a rezolutionării  contractului de vânzare-cumpărare nr. 
2712 din 16 mai 2007 încheiat intre municipiul Marghita si SC Hobi-X  SRL in sensul restabilirii 
situaţiei anterioare 
            Raport de avizare: comisia juridică , comisia de buget-finanţe 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  in principiu a vanzării directe a terenurilor pe care se 
găsesc garaje in zona Piata Independentei si Calea Republicii conform situatiei anexate.  
           Raport de avizare:  comisia de administrarea domeniului public si privat , comisia de 
urbanism 
 
11. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Casei 
de Cultură a municipiului Marghita.  
              Raport de avizare: comisia de cultură, comisia juridică  
 
12. Proiect de hotărâre privind  atribuirea denumirii  de străzi in municipiul Marghita.  
 
13. Raportul anual  privind starea economica,  socială si de mediu a unităţii administrativ-
teritoriale Marghita.  
             Prezintă.primar ing. Talpoş Dorel Marcel  
 
14. Probleme curente 
  
 
Art. 2  Se completează  ordinea de zi cu următorul punct: 

Hotărâre  pentru atribuirea in folosinta gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita, a 
unor suprafeţe de teren de câte 500mp.  
               Initiator: primar, Talpoş Dorel , Raport de avizare: Comisia de urbanism si Comisia de 
culte, cultură 



 
 
Art. 3  Se  aproba procesul   verbal al sedintei   ordinare  din luna februarie  si a sedintei 
extraordinare din 12.03.2010  în forma prezentată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, 
la inceputul sedintei . 
 
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica la afisier, Institutia Prefectului Bihor, la dosar  
 
 

 

 

Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 
 
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita , Nr. 32 din 25. 03.2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre�
privind   rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita pe anul 

2010 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25  

martie  2010 
Având în vedere:  

- Referatul de specialitate nr. 2038 din 18.03.2010 , întocmit de d-na Kalmar I. Gyongyi în 
calitate de şef birou buget contabilitate, avizul comisiei buget- finanţe ; 

- Adresa nr. 31243/11.03.2010 a Direcţiei  Generale a Finanţelor Publice  a Judeţului Bihor 
prin care sunt transmise modificările  cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoare 
adăugată  pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  la nivelul comunelor, oraşelor 
,municipiilor, cod. 11.02.02. 

În baza art. 36, alin. 4 lit. a,. art. 45 , din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare 

 
Hotărăşte  

 
Art. 1 Se aprobă  diminuarea  cheltuielilor  de personal  din trimestrul IV  cu majorarea 
trimestrului I  cu suma de 534 mii lei  la cap. 6502 învăţământ după cum urmează: 
 
 

UNITATEA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT TRIM. I . TRIM. IV. 

Şc. Gen. Cu cls. I-VIII +158 -158 
C.N.”O.GOGA” +195,90 -195,90 
Grup ŞŢc. Agr. „ Horea” +75 -75 
Grădiniţa nr.1 +49,10 -49,10 
Grădiniţa nr.2 +37 -37 
Grădiniţa nr.4 +19 -19 
TOTAL +534 -534 
 
Art. 2.Se aprobă  majorarea  veniturilor şi cheltuielilor  cu suma de 18 mii  lei la Servicii de 
sănătate publică. 
Art.3.  Se aprobă majorarea veniturilor şi cheltuielilor  a Bugetului de venituri şi cheltuieli 
evidenţiate  în afara bugetului local  pe anul 2010  cu suma de 50 mii lei. 
Art.4. Se aprobă rectificarea  bugetului instituţiei publice şi activităţilor finanţate integral  sau 
parţial  din venituri proprii  cu suma de 39 mii lei  la capitolul 651003. Învăţământ 
Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului cu sumele aprobate prin hotărârea Consiliului Judeţean 
nr. 21/10.03.2010 , după cum urmează        
            -mii lei 
Parohia reformată Cheţ       18 
Întocmire documentaţie Şc.Maghiară cls. I-XII Marghita       20 
Trotuare Cheţ       10 
Biserica Romano-Catolică Marghita       30 
Lucrări prioritare de extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare 
în localitatea Marghita 

300 



MEDIU 
Sistem integrare de reabilitare a sistemelor de alimenare cu apă şi canalizare(CNI-
contrib.unitităţii) 

80 

Înlocuire sistem existent de încălzire şi preparare apă caldă menajeră cu sistem ecologic 
tip pompă de căldure la Gr.Sc.Horea 

20 

TOTAL 478 
 
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică  hotărâre cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor ,DGFP, Biroul de contabilitate, Spre afişare, La dosar. 
 
 
 
Adoptată cu  17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                            Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr. 33 /25.03.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    
 

 
Hotararea  

privind aprobarea Planului de asigurare  cu resurse umane, materiale si financiare pentru 
gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul  2010 

 
 

     Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din  25 martie 
2010   
 Având in vedere referatul de specialitate nr. 2030  din 18.03.2010 al compartimentului  
de situatii de urgentă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi adresa ISU Crisana nr. 
396231 din 12.03.2010 
         Cu respectarea:  art. 22 lit. d şi si art. 24 lit. d din  O.U.G. 21/2004 privind Sistemul 
national de management al situatiilor de urgentă aprobat prin Legea nr. 15/2005 
                                    art. 24 lit. d din Legea 481/2004 privind protectia civilă cu completările şi 
modificările ulterioare  
           Ordinul MIRA nr. 50953 /16.05.2005 completat cu Ordinul 26907 din 
17.12.2006 referitor la avizarea planurilor pe cele trei categorii: umane,  materiale ş financiare  
                                   HG 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor functii de sprijin  
pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatii neguvernamentale privind 
prevenirea si gestionarea  situatiilor de urgenţă 
                       HG 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse 
umane , materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenţă şi HG 1491 din 2004 
privind aprobarea regulamentului cadru pentru structura organizatorică, atributiunile funcitonale 
si dotarea CLSU şi centre operative 
                                     art. 25 lit.b din Legea privind potectia civilă nr. 481/2004 cu modificările  
si completările ulterioare  
          In baza art. 36 alin. 6 lit. a ,pct. 8 din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice 
locale, republicată           

Hotărăşte: 
Art. 1  Se aprobă Planul de asigurare  cu resurse umane, materiale si financiare pentru 
gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul  2010, conform anexelor care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                                                 Primarul municipiului Marghita 

                         Institutia Prefectului Bihor 

                        Compartimentul de situatii de urgentă 

                                      Biroul de contabilitate 
 

Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
Marghita , Nr. 34/25 martie 2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotărâre�
privind   aprobarea plăţii ajutorului social  în proporţie de 70%  către titularii ajutorului social , 

pentru perioada  februarie- decembrie  2010 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25  

martie  2010 
Având în vedere: 

-  referatul de specialitate nr. 1843 din 11.03.2010 întocmit de   doamna Kalmar Gyongyi în 
calitate de şef birou buget – contabilitate, avizul comisiilor: buget-finanţe; juridică; socială. 

-adresa nr. 30456/19.02.2010  prin care s-a comunicat pe trimestre sumele defalcate din taxa 
pe valoarea  pentru bugetele locale  aprobate prin Legea  bugetului de Stat nr. 18/2009;  

- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; 

În temeiul art.36 alin. 4  lit.a , alin.6, lit.a, pct.2 şi art.45 alin.2 lit.a,  din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotaraste: 
Art.l .  Se aprobă  plata ajutorului social  în proporţie de 70%  către titularii 

ajutorului social , pentru perioada  februarie- decembrie  2010. Dacă până la sfârşitul 
anului  vor fi alocate fonduri suficiente pentru plata integrală a ajutorului social , se va 
plăti retroactiv diferenţa  ajutorului social . 

Art.2.  Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Biroului buget – contabilitate, Serviciului de 
administraţie publică- compartimentul de asistenţă socială,  spre afişare,  la dosar. 
 
Adoptată cu  17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ    
                             Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr. 35 / 25.03.201. 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA     
  
 

Hotărâre�
- privind  aprobarea listei  cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii în anul 2010 din 

bugetul local al municipiului Marghita, precum şi nivelul 
acestora, în conformitate cu art. 5 din Legea nr.34/1998 

 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25  
martie  2010 

 
Având în vedere:prevederile art.5 din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor  române cu personalitate juridică , care înfiinţează  unităţi de 
asistenţă socială ,procesul verbal al comisiei de  evaluare, avizul favorabil al comisiei buget 
finanţe şi al comisiei social, cultură, sport;.luând act de H.C.L. 26 din 25.02.2010 privind 
aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi 
fundaţiilor  în vederea acordării de subvenţii aprobată prin HCLnr.10/2009, aprobarea  
Regulamentului de organizare şi funcţionare  a comisiei ,  a grilei de evaluare şi a punctajului 
maxim  care poate fi acordat  pentru fiecare din  criteriile de evaluare şi selecţionare  a 
asociaţiilor şi fundaţiilor  care solicită subvenţie  pe anul 2010  în baza Legii 34/1998;văzând 
rapoartele  privind oportunitatea  acordării subvenţiei  pe anul 2010. 

În temeiul art.36 alin. 4  lit.a , alin.6, lit.a, pct.2 şi art.45 alin.2 lit.a,  din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTARASTE: 
 

Art.l .  Se aprobă  lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ce beneficiază de 
subvenţii în anul 2010 din bugetul local al municipiului Marghita, precum şi nivelul 
acestora, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998, conform anexei care face parte 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Biroului buget - contabilitate, Asociaţia Caritas 
Oradea- Filiala Mareghita , Fundaţia Creştină „ Elim”,  spre afişare,  la dosar 

 
 

Adoptată cu  17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                            Secretar Demeter Cornelia 



MARGHITA 
Nr.36 /25.03.2010 

 
JUDEŢUL BIHOR                           Anexă la HCL nr.36 din 25.03.2010 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 
 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate 
 juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 

asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii în anul 2010 din 
bugetul local al municipiului Marghita, precum şi nivelul 
acestora, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998, 

 
 
 

Nr.ctr. Denumirea asociaţiei/fundaţiei Număr 
beneficiari 

Valoarea 
subvenţie 
pe lună- 

lei- 

Valoarea 
subvenţiei 

– lei- 

1. Asociaţia Caritas Catolica Oradea- Filiala Marghita      
(Unitatea de asistenţă socială - Cantina Socială) 50 2500 30.000 

2. Asociaţia Caritas Catolica Oradea- Filiala Marghita      
(Unitatea de asistenţă socială - Centru îngrijire la 
domiciliu) 

15 750 9.000 

3. Asociaţia Caritas Catolica Oradea- Filiala Marghita      
(Unitatea de asistenţă socială - Centru îngrijire 
pentru vârstnici) 

16 800 9.600 

4. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de asistenţă 
socială -Centru pentru persoane fără adăpost) 30 1500 18.000 

5. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de asistenţă 
socială - Case sociale de tip familial )  17 850 10.200 

6. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de asistenţă 
socială - Plasament la familie sau persoană) 20 1000 12.000 

7. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de asistenţă 
socială - Centru Specializat pentru Copii cu 
Dizabilităţi „ Casa Silvia”) 

7 350 4200 

8. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de asistenţă 
socială - Centrul de Plasament de Tip Rezidenţial „  
Casa Albă”) 

15 750 9000 

                                    
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                            Secretar Demeter Cornelia 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA     
  
 

Hotărâre�
privind   aprobarea concesiunii directe a  suprafeţei de 50,21 mp. cotă parte  din imobilul , 
proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor nr.9, identificată prin  
nr.top.64/2 Marghita, C.F. nr. 5056 , către S.C. RAF CONSULTING  - pentru deschiderea 

unui centru  de formare  şi evaluare profesională la nivelul municipiului Marghita 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25  
martie  2010. 

Având în vedere: Cererea  nr.2131din 19.03.2010  a S.C. RAF CONSULTING prin care 
ne solicită concesionarea  suprafeţei de 50,21 mp. din imobilul , proprietate privată a 
municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor nr.9, identificată prin  nr.top.64/2 Marghita, 
C.F. nr. 5056 , pentru înfiinţarea unui centru de formare şi evaluare  a competenţelor 
profesionale;Referatul de specialitate nr. 2139 din 22.03.2010 , întocmit de dna. Demeter 
Cornelia  în calitate de secretar al municipiului Marghita , avizul Comisiei de urbanism şi a 
Comisiei de administrare a domeniului public şi privat;HCL 97 din 2005 privind trecerea unor 
bunuri  din proprietatea  publică a municipiului Marghita  şi administrarea Consiliului Local 
Marghita  în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local Marghita;Cu 
respectarea dispoziţiilor art.15, lit a  din Legea 50 /1991, republicată  

În baza  art.36, alin.5,lit a , b,  şi art.45  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , 
republicată  

Hotărăşte  
Art. 1 Se aprobă concesionarea directă a  suprafeţei de 50,21 mp. cotă parte  din imobilul , 

proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor nr.9, identificată prin  
nr.top.64/2 Marghita, C.F. nr. 5056 , către S.C. RAF CONSULTING S.R.L. - pentru deschiderea 
unui centru  de formare  şi evaluare profesională la nivelul municipiului Marghita , conform 
releveului anexat, pe perioada funcţionării acestei instituţii  în municipiul Marghita . 

Art.2 Taxa de concesiune  va fi de 1 leu/mp./lună, conform HCL nr.158/16.12.2009. 
Art.3 Se încredinţează compartimentul juridic din cadrul primăriei municipiului Marghita cu 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.4 Prezenta hotărâre se  comunică  cu: Primarul municipiului Marghita; Instituţia 

Prefectului Judeţului Bihor ; S.C. RAF CONSULTING ; la dosar.  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                            Secretar Demeter Cornelia 
 
MARGHITA, Nr.37 /25.03.2010 
 
Adoptată cu  17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA     
  

Hotărâre�
privind   aprobarea  raportului de evaluare  şi stabilirea preţului de vânzare  pentru 
terenul extravilan  în suprafaţă de 1109 mp din nr. cad. 100777, C.F. 100777 către 
proprietarul construcţiilor sub care se află acest teren, S.C. Amal Trans SRL , prin 
administrator Lazăr Ioan .  
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25  
martie  2010. 

Văzând referatul  de specialitate  nr.2140 din 22.03.2010 întocmit de d-na Demeter 
Cornelia   în calitate de secretar al  municipiului Marghita, avizul comisiilor: urbanism; buget-
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat ; juridică. 

Având în vedere:cererea 1/7919/18.11.2009  prin care d-l Lazăr Ioan    în calitate de 
administrator la SC Amal Trans SRL Marghita , solicită cumpărarea terenului proprietate privată 
a municipiului Marghita, în suprafaţă de 1109 mp/17.023 mp, din terenul  cu nr. cad.100777, 
înscris în CF nr.100777 teren situat în extravilan , sub construcţiile proprietate a 
solicitantului;hotărârea Consiliului local Marghita nr. 149 din 26 noiembrie 2009 privind 
aprobarea în principiu a vânzării terenului , proprietate privată a municipiului Marghita , în 
suprafaţă de 1109 mp/17.023 mp , identificat prin nr.cad. 100777, înscris în C.F. nr.100777, 
situat în Marghita, extravilan , către S.C. Amal Trans SRL, proprietarul construcţiilor  sub care 
se află acest teren;raportul de evaluare al terenului, în suprafaţă de 1109 mp/17.023 mp , 
identificat prin nr.cad. 100777, înscris în C.F. nr.100777, situat în Marghita, extravilan , În baza  
art.36, alin.5,lit b , art.123  şi art.45  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
actualizată,  

 
 Hotărăşte:  

 
Art.1 Se aprobă  raportul de evaluare  privind vânzarea terenului extravilan  în suprafaţă 

de 1109 mp din nr. cad. 100777, C.F. 100777 şi vânzarea terenului către proprietarul 
construcţiilor sub care se află acest teren, S.C. Amal Trans SRL , prin administrator Lazăr Ioan . 

Art. 2 Vânzarea terenului prevăzut la art.1 se face la preţul de 230 euro, preţ rezultat în 
urma negocierii pornind de la descrierile, constatările  şi calculele din Raportul de evaluare. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se  comunică cu: Primarul municipiului Marghita; Prefectura 
Judeţului   Bihor; Compartimentul juridic; S.C.Amal Trans SRL Marghita- d-lui administrator 
Lazăr Ioan; la  dosar. 

 
Adoptată cu  16 voturi pentru 1 împotrivă  din 17 consilieri prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                                 Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.38 /25.03.2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind aprobarea   raportului de evaluare şi a preţului de pornire  la licitaţie  publică deschisă  a  
imobilului – teren cu construcţii , proprietate privată a municipiului Marghita,  situat în str. Jokai 
Mor  nr.66, identificat  prin nr. cad. 660 respectiv 661 , precum şi aprobarea  caietului de sarcini  
pentru ofertanţi.  

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25  
martie  2010 

Luând act de H.C.L.  nr. 48 privind aprobarea în principiu a vânzării la licitaţie publică  
deschisă a imobilului  compus din construcţii  şi teren  în suprafaţă de 297 mp  având nr. cad. 
660 şi nr. cad. 661 , situat pe str. Jokai Mor nr. 66, adoptată în data de 29.04.2009; 

Văzând referatul de specialitate nr. 2141din data de 22.03.2010, întocmit de d-na. 
Demeter Cornelia , în calitate de secretar al municipiului Marghita şi referatul de specialitate nr. 
2117/19.03.2010, întocmit de d-na Bisa Eva în calitate de şef birou urbanism şi amenajarea 
teritoriului, avizul comisiilor: buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat; juridică; 
urbanism ;  

Având în vedere: prevederile art.5 alin 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic  aplicabil acesteia;  Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator, 
prin care este estimată valoarea de piaţă a proprietăţii în vederea vânzării, Caietul de sarcini  şi 
instrucţiunile pentru ofertanţi , care vor sta la baza vânzării prin licitaţie publică  deschisă a 
imobilului 

În baza prevederilor art.36, alin.5 lit.b , art.123 şi art.45  din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată şi modificată;  

 
Hotarăşte: 

Art. 1. Se aprobă   raportul de evaluare privind vânzarea   la licitaţie  publică deschisă  a 
imobilului - teren cu construcţii , proprietate privată a municipiului Marghita,  situat în str. Jokai 
Mor  nr.66, identificat  prin nr. cad. 660 şi nr. cad. 661 , conform căruia  preţul de pornire la 
licitaţie va fi de 77.000 lei .  

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini  şi instrucţiunile pentru ofertanţi , care vor sta la baza 
vânzării prin licitaţie publică  deschisă a imobilului situat în str. Jokai Mor  nr.66, identificat  
prin nr. cad. 660 şi nr. cad. 661 . 

Art. 3 Prezenta  hotărâre se  comunică cu: Primarul municipiului Marghita; Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor;  Compartimentul juridic; Biroul de Administrare a domeniului 
public şi privat; la dosar. 
Adoptată cu  17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                            Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.39/25.03.2010 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    
 

 
Hotarare  

-  pentru aprobarea in principiu a amplasării unei placi comemorative pe faţada unei 
locuinte din Cheţ nr. 242 prin grija Societăţii culturale “Avram Iancu” in memoria lui Kiss 
Demeterius ( Micu) , participant activ la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 
1918 
           Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din  25 martie 2010   
 Vazând  cererea Societăţii culturale” Avram Iancu ” , filiala Marghita nr. 1/2186 din 
18.03.2010  prin care se solicită  montarea unei plăci comemorative  pe faţada unei locuinte din 
Cheţ nr. 242 in memoria lui Kiss Demeterius ( Micu) , participant activ la Marea Unire de la 
Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, si care s-a nascut in respectivul imobil 
 Luând in considerare raportul de specialitate nr. 2164 din 22.03.2010  
            In baza legii 422/2001, R, privind protejarea monumentelor istorice , art. 3 si art. 36 , art. 
36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 6 lit.a pct 10  din Legea 215/2001, legea adminstraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare 
 

     Hotărăşte. 

Art.1 Se aprobă , în principiu, montarea unei plăci comemorative pe faţada imobilului situat in Cheţ nr. 
242 in memoria lui Kiss Demeterius ( Micu) , participant activ la Marea Unire de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918 care s-a născut in imobilul de  mai sus. 
Art. 2 Montarea se va face după obtinerea certificatului de urbanism si avizul Directiei judeţene 
pentru cultură, culte şi patrimoniu 
Art. 3 Placa comemorativă va fi executată din granit negru de 60x40 cm. Si va avea următorul 
conţinut: “ In această casă s-a nascut marele patriot român avocat dr. Kiss Demeterius ( 1854-
1932) , participant activ la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.” 
Art. 4  Prezenta hotărâre  se va comunica: 
                                      Instituţiei Prefectului  Bihor 
                                      Societăţii Culturale Avram Iancu-filiala Marghita 
                                      Primarului municipiului Marghita 
                                      Spre aducere la cunoştinţă publică 
 
 
Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
Marghita , Nr. 40 din 25.03.2010 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
    

Hotărâre 
- privind aprobarea sumei necesare pentru răscumpărarea terenurilor  rămase in 
proprietatea SC Hobi-X SRL ca urmare a rezolutionării  contractului de vânzare-

cumpărare nr. 2712 din 16 mai 2007 încheiat intre municipiul Marghita si SC Hobi-X  SRL 
in sensul restabilirii situaţiei anterioare  

 
            Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 25.03.2010 

Avand in vedere : HCL nr. 142 din 29.10.2009 pentru aprobarea demersurilor pentru 
desfinţarea contractului de vănzare-cumpărare autentificat  cu nr. 2712 din 16 mai 2007 încheiat 
intre municipiul Marghita si SC Hobi-X  SRL  
                                          Contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2712 din 16 mai 
2007 încheiat intre municipiul Marghita si SC Hobi-X  SRL 
 In temeiul art. 36 alin. 2  din Legea 215/2001 , R, cu modificările şi completările 
ulterioare 
                                                                  Hotaraste: 
 
Art. 1 Se aprobă rezolutiunea contractului de vânzare-cumpărare nr. 2712 din 16 mai 2007 
încheiat intre municipiul Marghita si SC Hobi-X  SRL in sensul restabilirii situaţiei anterioare  
Art. 2 Se aprobă suma de 91.853,8 Euro   în vederea răscumpărării următoarelor terenuri cu fac 
obiectul contractului de vanzare-cumpărare  nr. 2712 din 16 mai 2007 încheiat intre municipiul 
Marghita si SC Hobi-X  SRL: Budapesta-Sucursala Marghita. 

Parcela cu nr. cad. 724 CF 6780 Marghita – 6090 mp. 
            Din parcela cu nr. cad. 726   666mp. ( nr. cad. 1179) ; 555mp. ( nr.cad.1183) – 555 mp. ( 
nr. cad. 1184) 
            Parcela cu  nr. cad. 759 CF 6791 Marghita  – 7192 mp.  
Art. 3 Suma se va restitui SC Hobi-X  SRL: Budapesta-Sucursala Marghita  in lei, calculată la 
cursul BNR din ziua platii. 
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica: SC Hobi-X  SRL: Budapesta-Sucursala Marghita 
                                                              Biroul contabilitate din cadrul Primariei Marghita 
                                                              Primarului Municipiului Marghita 
                                                              Instituţiei Prefectului Bihor 
 
Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
 
Marghita , 
 Nr. 41/ 25.03.2010 
 
 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

            

                                                            Hotărâre  

- privind  aprobarea  in principiu a vanzării directe a terenurilor ,proprietatea privată a 

localităţii pe care sunt edificate constructii-garaje  , proprietatea persoanelor fizice  in zona 

Piata Independentei si I.L.Caragiale 
Avand in vedere referatul nr. 1345 din 22.02.2010 al Biroului de urbanism şi amenajare a 

teritoriului, comp. achizitii şi raportul de specialitate al doamnei Demeter Cornelia, secretar municipiu , 

schitele si extrasele CF corespunzătoare terenurilor in cauză 

           In baza art. 124 alin. 3 din Legea 215/2001 şi art. 5 alin. 2 din legea 213/1998 precum şi a  

               Regulamentulului  privind procedura  de vânzare al terenurilor din domeniul  privat al 

municipiului Marghita aprobat prin HCL nr. 45/2005 

          In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare  

 

                                                  HOTARASTE: 

 

Art.1  Se aprobă în principiu, scoaterea la vânzare directă către proprietarii constructiilor-

garaje ,  a terenului in suprafaţă ocupată de 2215 mp.  aferent  unui număr de 46 de garaje  din 

zona str. I.L.Caragiale – CT3 inscris in CF după cum urmează: 

CF  nr.100921 provenit din conversia CF 412 –nr. top. 355/3 

CF nr. 100892  provenit  din conversia CF 661 –nr. top. 356/4 

CF nr. 6028                       - nr.top. 356/3 

CF nr. 100897 provenit din conversia CF 5145 – nr. top. 355/10 

CF nr. 100896 provenit din conversia CF 5144 – nr. top. 355/9 

CF nr. 100895 provenit din conversia CF 5143 – nr. top. 355/8 

CF nr. 100898 provenit  din conversia CF 5146 – nr. top. 355/11 

CF nr. 100899 provenit din conversia  CF 5147- nr. top. 355/12 

CF nr. 100923 provenit din conversia CF 4906 – nr. top. 355/7 

CF nr. 100078 – nr. top. 100078 

CF nr. 100907 provenit din converisa CF 291 NDF- nr. cad. 541 



CF nr. 100903 provenit din conversia CF 818 – nr. top. 350/2 

CF nr.100901 provenit din conversia CF 1457 – nr. top. 362/2 

CF nr. 100902 provenit din converisa CF 1457 – nr. top. 363/5 

 

Art.2  Se aprobă în principiu, scoaterea la vânzare directă către proprietarii construcţiilor-garaje ,  

a terenului in suprafaţă ocupată de 750 mp. aferent  unui număr de 35 de garaje  din zona Piata 

Independentei inscris in CF după cum urmează: 

CF nr. 100874 provenit din converisa CF 59     -nr. top. 28/1 

CF nr. 100890 provenit din conversia CF 2417- nr. top. 24/1 

Art. 3 Se stabilesc următoarele măsuri: 

                        obligativitatea cumpărătorului de  a menţine destinaţia de garaj pe o perioadă de 

10 ani ;  

                     obligativitatea notării construcţiilor în CF şi implicit a realizării documentaţiei 

cadastrale de către proprietarii acestora intr-un termen de maxim 6 luni de la comunicarea 

prezentei hotărâri.  

                    îngrijirea Biroului de urbanism pentru realizarea unui raport de evaluare de către 

persoane autorizate pentru  terenul respectiv,   

                     supunerea raportului de evaluare  spre aprobarea ulterioară a consiliului local , 

stabilindu-se preţul  de vânzare pe mp./zonă.  

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa proprietarilor de garaje din zona mai sus 

menţionată prin grija Biroului de urbanism şi amenajare teritorială.  

  Art. 5 Prezenta se va comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Biroului de urbanism şi 

amenajare a teritoriului, primarul municipiului Marghita, la dosar 

Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita ,  
Nr. 42 din 25. 03.2010 
 

 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

           
Hotararea 

pentru aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură a 
Municipiului Marghita 

 
 

            Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din 25 martie 2010  
Avand in vedere referatul doamnei Demeter Veronica, director al Casei de Cultură 

Marghita  
 Prevederile Ordinului Ministerului Culturii si Cultelor  nr. 2.883 din 15 decembrie 2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale şi 
                                    OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea si desfăşurarea aşezămintelor 
culturale 
                   In temeiul art. 38 alin. 2  li. I si a art.  46 alin. 3 din Legea 215/2001, legea administraţiei 
publice locale 
 
 

Hotarăşte: 
 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul  de organizare  si funţionare a Casei de Cultură care va avea conţinutul  
prevăzut in anexa  care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
Art. 2   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, se incredinţează conducerea Casei de 
Cultură a municipului Marghita.  
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Institutia Prefectului Bihor 
- Casa de Cultură Marghita 
- Primarul municipiului Marghita 
- Spre afisare publica 

 
 
Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita ,  
Nr. 43/25.03.2010 
 
 
 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

Hotărâre 

- pentru atribuirea in folosinta gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita a 

unor suprafeţe de teren de câte 500mp.  

Consiliul local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 25 martie 2010  

Avand in  vedere  

            - referatul de specialitate al comisiei locale de aplicare a legilor fondului  funciar , 

nr. 2268  din 24.03.2010 

             - cererile depuse de Parohiile Ortodoxă, Parohia Reformată, Parohia Greco-

Catolică, Biserica Penticostală Maghiară in vederea acordării unor suprafete  de teren in zona de 

est a oraşului pentru constrzire lacasuri de cult 

In baza, art. 124 din Legea 215/2001 , R , Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare  

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aproba atribuirea in folosinţă gratuită a  unor cote părţi  de  teren inscrise in CF nr. 

7499 Marghita nr. cadastral 1186 , teren proprietate privată a municipiului după cum urmează. 

                  Parohia Ortodoxă Romana II Marghita – 500mp./5000 mp 

                  Parohia Reformată Marghita                 -  500mp./5000 mp. 

                  Parohia Greco-Catolica Marghita          -  500mp./5000 mp.  

                  Biserica  Apostolica Penticostală Maghiară ” Maranata” --  500mp./5000 mp 

Art. 2  Atribuirea  în folosinta gratuită se face în scopul construirii unor lacaşuri de cult sau 

aşezăminte sociale de către biserici. Durata  atribuirii în folosinţă       este pe perioada existentei 

constructiei .     

Art. 3   Unităţile de cult prevăzute la art. 1 au obligaţia ca in termen de un an de zile de la 

punerea efectivă în posesie  să intocmească documentaţia in vederea obtinerii  autorizatiei de 

constructie,  sub sancţiunea preluării acestui teren de către Primaria municipiului Marghita.  

 

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunica cu: unităţile de cult, primarul municipiului Marghita,  

Institutia Prefectului Bihor,  biroul de urbanism  



 

Adoptată cu votul a  16 consilieri din 16  prezenţi  
 
 
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita ,  
Nr. 44 din 25.03.2010 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
JUDETUL BIHOR 
 
 
 

Hotarare 
Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din    29 

aprilie 2010  şi aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 
 

 
 
   Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 29    aprilie     
2010  
    Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a şedinţei , 
nr.443   din 23.04.2010  
    În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare din   29 aprilie 2010 . după cum 
urmează: 

 
1 Proiect de hotărâre privind   cuprinderea in domeniul prival al localităţii  a unor suprafeţe de teren 
, din intravilanul localităţii , pe care se găsesc constructii garaje.  

            Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

 Raport de avizare: Comisia de  urbanism  

                                          Comisia juridică 

                                          Comisia de administrare a domeniului public si privat 

 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie proiectului “ Alimentarea  cu apă geotermală 
a punctelor termice ale Scolii Generale  cu clasele I-VIII  din Marghita si a Spitalului Dr. Pop 
Mircea”   din Marghita  depus in cadrul programului  Operaţional Sectorial  Cresterea 
Competitivităţii Economice AXA 4 –DMI 2 si a cheltuielilor aferente acestuia. 

             Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

            Raport de avizare: Comisia de  urbanism  

                                           Comisia de administrarea domeniului public si privat , buget –finanţe 

                                           Comisia juridica  

 3. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe str. Crişan, Aleea 
Înfrăţirii şi Crinului.  
            Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  



            Raport de avizare: comisia de administrare a domeniului public si privat, comisia juridica, 
comisia de urbanism  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind obligaţiile si 
responsabilităţile  ce revin cetăţenilor instituţiilor publice, agenţi economici , celorlate 
persoane juridice pentru buna gospodărire, intreţinere şi înfrumuşeţare a localităţii, 
păstrarea permanentă  a curăţeniei in Marghita.   
            Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
            Raport de avizare: comisia de buget-finante, comisia socială 
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea in principiu a  vânzării  terenului intravilan , 
proprietate privată  a orasului   pe care sunt edificate constructii – pivniţe şi anexe situate 
in zona Viscuta- Marghita către proprietarii acestor constructii 
              Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
              Raport de avizare: comisia de administrare a domeniului public si privat , 
comisia de urbanism ,  
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea in principiu a vânzării  imobilului reprezentând 
sediu CVPS Marghita , teren- 858 mp. si constructie 40 mp.   inscris in CF 100406 
Marghita, nr. cad. 100406  şi nr. cad.100406-C1  situat pe str. Progresului nr. 6 A  către 
titularul dreptului de concesiune AJVPS Marghita, Clubul Vanătorilor si Pescarilor 
Sportivi.  
                Intitiator. primar. Talpoş Dorel Marcel  
                Raport de avizare: comisia de  administrarea domeniului public si privat , 
comisia de urbanism , comisia juridică 
7..Proiect de hotărâre pentru aprobarea in principiu a  vânzării  terenului in suprafată de 
325 mp. , teren aferent constructiei proprietate privată a d-lui Talpoş Dorel , către 
titularul dreptului de concesiunea a acestuia – dl Talpos Dorel Marcel  
             Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
            Raport de avizare: comisia de  administrarea domeniului public si privat , comisia 
de urbanism , comisia juridică 
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea in principiu a  vânzării  terenului in suprafată de 
295 mp. , teren aferent constructiei proprietate privată a d-lui Barella Vasile , către 
titularul dreptului de concesiunea a acestuia –  d-l Barella Vasile 
           Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
          Raport de avizare:  comisia de administrarea domeniului public si privat , comisia 
de urbanism, comisia juridică 
 9.Proiect de hotărâre privind pronuntarea asupra cererii  depusă de d-na Blaga Florica, 
din Marghita, str. C.Republicii nr.24 sc. B, ap. 22  pentru scutire plată impozit pe clădire  
                            Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
                            Raport de avizare: comisia de buget-finante 
                                                          comisia juridică 
 10. Proiect de hotărâre privind pronuntarea asupra cererii  depusă de d-nul Kovacs 
Zsigmond   
 , din Marghita pentru scutire plată impozit pe clădire  
         Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
        Raport de avizare:  comisia de buget-finante si administrarea domeniului public si 
privat                

comisia juridică 



 
11.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Avizului prealabil de oportunitate in vederea 
introducerii in intravilan  si a scoaterii din circuitul agricol a terenurilor cu nr. cad. 
10/25,10/26, 10/27 in suprafaţă  totală de 3750 mp. , pentru construirea  unei hale  de 
productie  şi clădire administrativă situată in Marghita-zona str. Cloşca II de către Sc 
Marconst SRL  
              Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
             Raport de avizare: comisia de urbanism , comisia de cultură, comisia juridică 
12. Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică  deschisă a unor 
terenuri fără constructii , proprietate privată a municipiului , situate in Marghita , 
apropriate de  DN 19 B , zona Staţiei de Epurare cu destinaţia construirii de clădiri 
industriale pentru activităţi de productie,  
             Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
             Raport de avizare:  comisia de administrarea domeniului public si privat , comisia 
de urbanism, comisia juridică 
13. Proiect de hotărâre privind   stabilirea taxei de păsunat si a programului  de amenajare 
, întreţinere si exploatare a păsunilor de către Asociatiile de Crescători de Animale 
Marghita si Ghenetea  
              Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
             Raport de avizare:  comisia de agricultură, mediu  
14. Proiect de hotărâre privind  acordarea  unui sprijin financiar  din sumele aprobate din 
bugetul consiliului local  pe 2010 pentru asociatiile si fundaţiile non-profit  cu activitate 
sportivă  care au depus proiecte eligibile. 
 
                Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
               Raport de avizare:  comisia de  cultură, sport, tineret 
15. Proiect de hotărâre privind  acordarea  unui sprijin financiar  din sumele aprobate din 
bugetul consiliului local  pe 2010 pentru asociatiile si fundaţiile non-profit  cu activitate  
culturală care au depus proiecte eligibile. 
                Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
               Raport de avizare:  comisia de  cultură, sport, tineret 
  16. Probleme curente 
Art. 3  Se  aproba procesul   verbal al sedintei   ordinare  din  25. 03.2010  în forma 
prezentată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, la inceputul sedintei . 
 
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica la afisier, Institutia Prefectului Bihor, la dosar  
 

Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 

 
Marghita, 
Nr. 45 din 29.04.2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
           
 
 

HOTĂRÂRE 
-pentru  cuprinderea in domeniul privat al localităţii a  unor terenuri pe care sunt 
construite garaje auto, situate in Marghita , str. Independentei  
 
 
 

 Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 
aprilie 2010,  
 Având în vedere: 
  Referatul comisiei locale de aplicare a legilor proprietatii, nr. 2988 din 
19.04.2010 
  -Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia;Legea 18/1991 privind  aplicarea legii fondului funciar, cu modificările si 
completările ulterioare 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001, 
legea administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1 Se aproba cuprinderea in domeniul privat a următoarelor suprafeţe de teren pe care 
sunt construite garaje auto, situate in Marghita , str. Independentei  
 
 Suprafaţă totală  1094 mp.   care se compune din : 
 
- supr. de 22 mp. cu nr. cad. 533, inscris in C.F. 100020 Marghita, 
- supr. de 22 mp. cu nr. cad. 534, inscris in C.F.Ndf. 252 Marghita, 
- supr. de 22 mp. cu nr. cad. 536, inscris in C.F.Ndf. 287 Marghita, 
- supr. de 22 mp. cu nr. cad. 535, inscris in C.F. 7613 Marghita, 
- cota de 19/806 mp. din nr. topo. 350/3, inscris in C.F. 900 Marghita, 
- cota de 338/142334 mp. din nr. topo. 15/121, inscris in C.F. 2423 Marghita, 
- cota de 145/275 mp. din nr. topo. 40/1, inscris in C.F. 2359 Marghita, 
- cota de 288/955 mp. din nr. topo. 41/2, inscris in C.F. 2358 Marghita, 
- cota de 216/407 mp. din nr. topo. 42/9, inscris in C.F. 2364 Marghita, 
 
 
 
 
 
 
 



Art.2 Prin grija compartimentului de cadastru se va proceda la întabularea terenului in 
CF Marghita.  
 
Art.3 Prezenta hotarâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, la dosar . 
 
 
 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
Marghita,    
Nr.46   din 29.04.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
           

HOTĂRÂRE 
 

- privind aprobarea documentaţie proiectului “ Alimentarea  cu apă geotermală a punctelor 
termice a Scolii Generale  cu clasele I-VIII  din Marghita si a Spitalului Dr. Pop Mircea”   din 
Marghita   ce urmează a fi depus in cadrul programului  Operaţional Sectorial  Cresterea 
Competitivităţii Economice AXA 4 –DMI 2 si a cheltuielilor aferente acestuia. 

 
Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 aprilie 

2010,  
 Având în vedere : 
                            Referatul nr. 3005 din 23.04.2010 întocmit de dl. inspector urbanism 
Stoianovici Silvian precum  si avizul favorabil al comisiilor de specialitate  
                 H.G nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a 
instrumentelor structurale; 
                 H.G.nr.759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale 
                 H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentatiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice 
                O.UG.nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
                Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 64/ 2009 
               OMEF nr. 2228/22.07.2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile 
pentru proiectele finanţate în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.2 – “Valorificarea 
resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” 
                Legea 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de 
proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale; 
                 HG nr. 1535 /2003 - privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor 
regenerabile de energie; 
                   In baza art. 36  alin. 2 lit. b, art. 45  din Legea 215/2001, legea administraţiei 
publice locale  
 
    Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă  studiul de fezabilitate  a proiectului “ Alimentarea  cu apă 
geotermală a punctelor termice a Scolii Generale  cu clasele I-VIII  din Marghita si 
a Spitalului Dr. Pop Mircea”    şi a indicatorilor tehnico-economici ,prevazuti in acesta.  
Art. 2    Se aprobă  valoarea proiectului de 1.037.103 lei la care se adaugă TVA   197.050 
lei 
 



Art. 3  Se aprobă cofinanţarea proiectului  cu 2% din totalul  cheltuielilor eligibile, 
respective cu suma de 20.742,06 lei , şi a cheltuielilor neeligibile  reprezentând  TVA , in 
suma de 197.050 lei  
 
Art. 4 Prezenta hotărăre se comunica cu : 
                                     Biroul de urbanism  si amenajarea teritoriului 
                                     Institutia Prefectului Bihor 
                                     Primarul municipiului Marghita  
                                      La dosar 
 
 
Adoptată cu votul a 17 consilieri din  17 consilieri  
 
 
 
 
                            Presedinte de sedinţă    Contrasemnează 
                                  Horvath Sandor                                                 Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita ,  
Nr. 47/ 29.04.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre�
privind  reglementarea circulaţiei rutiere pe străzile: Crişan şi Crinului 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29 aprilie  2010 

Având în vedere: 

- referatul nr. 2752 din 14.04.2010 întocmit de dl. Lucaciu Cornel în calitate de şef 
birou administrare a domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei de 
administrare a domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei juridice şi 
avizul favorabil al comisiei  de urbanism. 

- adresa nr.394232/22.03.2010, înregistrată la Primăria municipiului Marghita cu 
nr.2317/25.03.2010, prin care Poliţia Municipiului Marghita propune ca 
str.Crişan, Aleea Înfrăţirii, Crinului, să aibă sens unic de circulaţie. 
În temeiul art.36 alin. 2  lit.c  şi art.45   din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.l .  Se aprobă  sensul unic de circulaţie pe str. Crişan, de la intersecţia cu str. 

Calea Republicii până la intersecţia  cu str. Revoluţiei, cu acces dinspre Calea Republicii. 

Art.2 .  Se aprobă  sensul unic de circulaţie pe str. Crinului, de la intersecţia cu 
str. Calea Republicii până la intersecţia cu str. Eroilor, cu acces dinspre Calea Republicii. 

Art. 3. Prin grija Biroului de administrare a domeniului public şi privat, străzile 
Crişan şi Crinului vor fi semnalizate cu indicatoare rutiere, conform referatului întocmit 
de Poliţia Municipiului Marghita. 

Art.4.  Prezenta  sub formă de  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –
Judeţul Bihor, Primarului municipiului Marghita, Biroului de administrare a domeniului 
public şi privat, Poliţia Municipiului Marghita, spre afişare,  la dosar. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                        Secretar jr.Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.48/ 29.04.2010 
 
 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 



 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre�
privind  aprobarea Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 
cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici , celorlalte persoane juridice 
pentru buna gospodărire , întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea 
permanentă a curăţeniei în municipiul Marghita 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29 aprilie  2010 

Având în vedere: 

- referatul nr. 2892 din 20.04.2010 întocmit de dl. Lucaciu Cornel în calitate de şef 
birou administrare a domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei 
buget-finanţe, 

- prevederile Ordinului nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, ale O.U.G. nr.195 din 22 
decembrie 2005 privind protecţia mediului, aprobată prin legea 
nr.265/2006,respectiv ale O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale aprobată prin legea vnr.515/2002, ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională , 

- în baza art.2, alin.2 şi art.4 din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor 
În temeiul art.36 alin. 2  lit.d  şi art.45   din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.l .  Se aprobă  Regulamentul privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 

cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici , celorlalte persoane juridice pentru 
buna gospodărire , întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a 
curăţeniei în municipiul Marghita., conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Biroului de administrare a domeniului public şi privat, 
Gardienii publici, spre afişare,  la dosar. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor         
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Anexă la HCL 49 din 29.04.2010 
 
 

REGULAMENT  
privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, 

agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, pentru buna gospodărire , 
întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei în 

municipiul Marghita 
  
          CAPITOLUL I 
          Secţiunea 1 
                    

     Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 
cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, pentru buna 
gospodărire , întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei în 
municipiul Marghita precum şi sancţiunile potrivit legii pentru nerespectarea acestor obligaţii şi 
responsabilităţi. 
      Art.2. La elaborarea prezentului regulament au fost respectate prevederile următoarelor acte 
normative: 
         a.) Ordonanţa Guvernului nr.21 /30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor     urbane şi 
rurale. 
          b) Ordinul nr. 536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomăndărilor 
privind mediul de viaţă al populaţiei. 

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia 
mediului. 

b) Legea nr.265/29.06.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului. 

c) Ordonanţa nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contrvenţiilor. 
      Aceste acte normative stabilesc obligaţiile şi răspunderile care le  revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru 
buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie. 

 
    Art. 3 În acest context, autorităţile publice locale ale  Municipiului Marghita au 
obligaţia să asigure: 
 - măsuri necesare pentru protecţia sănatăţii publice cu sprijinul şi sub supravegherea organelor 
de specialitate ale statului; 
 - măsuri pentru conservarea şi protecţia mediului; 
 - prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă prin depozitarea 
necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni; 
 - realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor 
şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare; 



- respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor  de amenajarea teritoriului şi urbanism 
aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;         
- curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe 
străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi 
valorificarea resurselor material refolosibile; 
- repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor, podurilor, podeţelor, curăţarea şi amenajarea 
şanţurilor, modernizarea drumurilor existente; 
- măturatul, spălatul căilor  publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor; 
 - finalizarea construcţiilor începute; 
- întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a 
acestora; 
- organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igenizarea localităţii; 
- întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecţie şi 
întreţinere a albiilor, executarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea 
scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor; 
- repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei; 
- canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; 
- respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare; 
- amenajarea potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, a 
terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice şi de agreement; 
- păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, săli de sport, 
stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi de sport; 
- păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe 
teritoriul municipiului Marghita; 
- precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor 
toxice, periculoase, şi a celor cu regim special; 
- înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduuri şi producerea de compost; 
- preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor; 
- dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea localităţilor. 

   
   Secţiunea a 2-a – Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte 
persoane juridice    
   Art. 4  Instituţiilor economice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin 
următoarele obligaţii: 
- să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea 
lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 
- să asigure  repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea 
firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi 
zugrăvirea periodică a acestora; 
- să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte 
terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; 
- să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute, sub orice formă, prin activităţi de curăţare, 
dezinsecţie şi deratizare; 
- să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 
refolosibile; 



- să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a 
locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din 
dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de 
consiliile locale; 
- să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local Municipal Marghita pentru asigurarea igienei 
publice şi curăţeniei în localităţi; 
- să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile publice. 

  
Secţiunea a 3-a – Obligaţiile cetăţenilor  

Art. 5    In aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii: 
- întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor 
gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor acestora; 
- curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii şi zugrăvirea 
periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 
- finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primărie, în condiţiile şi 
în termenele stabilite de acestea; 
- repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
- menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea 
din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
- îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe 
care le folosesc în alte scopuri; 
- păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de 
joacă pentru copii şi în alte locuri publice; 
- respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Marghita pentru asigurarea 
igienei publice şi a curăţeniei în localităţi; 
- depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de 
autorităţile administraţiei publice locale; 
- curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice, 
- păstrarea şi folosirea corespunzătoare a pieselor de joacă pentru copii sau alte asemena dotări 
amplasate pe domeniul public . 

  
CAPITOLUL II – SANCŢIUNI 
Contravenţii privind încălcarea de către asociaţiile de locatari – proprietari 

şi persoane fizice a normelor cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, 
locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejurimilor acestora, precum şi a 
domeniului public 

 
       Art. 6 – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei 
următoarele fapte: 
- neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în curţi şi în grădini, 
precum şi pe alte terenuri pe care le deţin, împiedicând prin aceasta convieţuirea în condiţii 
civilizate a colocatarilor şi vecinilor; 
- neexecutarea, potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare ale  
clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi neefectuarea unor lucrări 
de reparaţii şi întreţinere la faţada imobilelor, creând astfel un aspect inestetic zonei respective; 



- neîntreţinerea curăţeniei pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor de parcare pe care la 
deţin sau la folosesc; 
- arderea de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură, în curţi, pe străzi, pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate privată; 
- aruncarea resturilor sau ambalajelor de la consumul de seminţe sau a altor produse alimentare 
sau nealimentare pe străzi,în parcuri sau în alte locuri publice.  
- necurăţirea zăpezii şi gheţii imediat după depunere sau până la ora 0800 dimineaţa de pe 
trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor pe care le deţin sau administrează. Zăpada sau gheaţa 
rezultate se depozitează la o distanţă de 0,30m de bordura carosabilului. În cazul formării 
poleiului, trotuarele vor fi presărate cu nisip sau rumeguş. De asemenea, acolo unde la parterul 
imobilelor funcţionează societăţi comerciale, obligaţiile prevăzute mai sus revin acestora, pe 
toată durata funcţionării lor. În restul timpului această obligaţie revine asociaţiilor de locatari – 
proprietari şi respectiv locatarilor; 
- amplasarea bătătoarelor pentru covoare la mai puţin de 6 m de imobile şi a europubelelor 
pentru colectarea reziduurilor menajere la mai puţin de 5 m de la imobilele de locuit, conform 
Normelor legate de igienă şi sănătate publică; 
- expunerea prin lipire a afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât panourile de 
afişaj, 
-  menţinerea de firme sau reclame deteriorate ori inestetice pe faţade ori acoperişurile 
imobilelor, precum şi pe panourile speciale de afişaj şi reclame afişate pe domeniul public; 
-  neluarea de către persoanele fizice sau juridice a măsurilor de  salubrizare a terenurilor pe 
care le deţin, în calitate de proprietari sau administratori; 
- folosirea pieselor de joacă pentru copii sau alte asemenea dotări de către persoane cu vârstă 
mai mare de 14 ani. 

 
   Art. 7.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei 
următoarele fapte: 
         - aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum şi în alte locuri publice a 
reziduurilor menajere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice 
fel, ca: ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice 
fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate 
parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare. 
        - depozitarea materialelor de construcţii şi montajul  schelelor pe trotuare, carosabil, zone 
verzi, în vederea executării lucrărilor de construcţii sau reparaţii se va putea realiza  numai după 
aprobarea solicitării scrise, a plăţii taxelor legale şi emiterea autorizaţiei de către birourile de 
specialitate ale Primăriei Municipiului Marghita. 
    - depozitarea pe trotuare aparţinând domeniului public, a bunurilor materiale de orice fel, ca: 
ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, umbrele, maşini de îngheţată, lăzi frigorifice, dozatoare, alte 
asemenea, fără autorizaţie.  
     - depozitarea pe trotuare aparţinând domeniului public a construcţiilor metalice, materiale de 
construcţii de orice fel, caroserii de autovehicule. 
     - staţionarea pe trotuare aparţinând domeniului public a autovehiculelor de orice fel: 
degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare. 
      Caroseriile vehiculelor fără număr de înmatriculare depozitate pe domeniul public se vor 
ridica şi transporta de către Primăria Municipiului Marghita – proprietarul va suporta sancţiunea 
prevăzută de art. 5, precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public. 



        Autovehiculele de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate total sau parţial, cu numere 
de înmatriculare, înmatriculate în ţară sau în străinătate, abandonate pe domeniul public, se vor 
identifica de către inspectorii Primăriei - proprietarul va suporta sancţiunea prevăzută de art. 5, 
precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public. 
     - evacuarea reziduurilor şi apelor uzate prin măturare, din localuri, magazine sau imobile, pe 
trotuare sau pe carosabil; 
    -  scrierea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de 
însemne de orice natură; 

-  distrugerea sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a europubelelor, coşurilor 
de hârtii stradale, băncilor, indicatoarelor de circulaţie, panourilor de afişaj, cabinelor 
telefonice, refugii de călători, recipienţi pentru materiale antiderapante. 

 - Persoana contavenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat. 
- executarea de reparaţii auto, mecanice şi de tinichigerie pe domeniul public 

(carosabilul străzilor, parcări, trotuare, zone verzi), precum şi pătarea acestora cu combustibili, 
lubrifianţi, vopsele; 

-  atingerea adusă prestigiului sau ameninţarea săvârşită împotriva funcţionarului 
public împuternicit să constate şi să aplice prevederile prezentei hotărâri, împiedicarea sub orice 
formă a agentului constatator de către persoanele prezente la faţa locului de a lua măsuri de 
sancţionare a contravenientului, cât şi refuzul acestuia de a prezenta actul de identitate la 
cererea agentului constatator;  
    Contravenţii privind nerespectarea de către cetăţeni, asociaţii de locatari – proprietari, 
societăţii comerciale, regii autonome, organizaţii şi instituţii, a normelor cu privire la 
întreţinerea şi păstrarea curăţeniei parcurilor, scuarurilor, zonelor verzi,  arterelor de 
circulaţie, cimitirelor şi locurilor publice, precum şi a împrejmuirilor acestora 

 
     Art. 8. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei 
următoarele fapte: 
       - tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate ale Primăriei 
Municipiului Marghita, de arbori, puieţi, lăstari, cu sau fără ridicarea acestora; 
       - însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiaţi sau 
scoşi din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului 
Marghita; 
     - circulaţia cu scutere, autovehicule sau motociclete în parcuri şi pe zone verzi; 
     - staţionarea autovehiculelor de orice fel pe zonele verzi ale municipiului                  
Marghita; 
      - distrugerea sau deteriorarea prin lovire, a pieselor de joacă pentru copii sau alte asemenea 
dotări amplasate pe domeniul public. 
     - Persoana contavenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat. 
     - cosirea fără autorizaţie a ierbii parcurilor, scuarurilor şi grădinilor publice; 
     - păşunatul în parcuri, pe zonele verzi, străzile municipiului Marghita; 
     - distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace; 
     - distrugerea de zone verzi amenajate cu arbuşti; 
     - distrugerea de zone verzi amenajate cu flori,  trandafiri sau arbori; 
     - distrugerea zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit şi strâns resturi vegetale din 
municipiul Marghita; 



    - împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe toxice sau momeli otrăvite pe terenurile 
agricole, cât şi în pădurile care aparţin municipiului Marghita, fără asigurarea măsurilor de 
protecţie a faunei.  
    - degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor din cimitire şi 
alte locuri publice, precum şi a mobilierului urban şi a jocurilor din parcurile, scuarurile, zonele 
verzi amplasate pe raza municipiului Marghita; 
   - schimbarea destinaţiei zonelor verzi aparţinând domeniului public, fără avizul serviciilor de 
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Marghita; 
   - pătrunderea pe arterele de circulaţie a vehiculelor cu tracţiune animală cât şi a 
autovehiculelor şi utilajelor cu roţile încărcate cu noroi. 

  
    Contravenţii privind nerespectarea de către agenţii economici, instituţii, a normelor 
privind buna gospodărire şi menţinere a esteticii municipiului Marghita. 

 
    Art. 9. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei 
următoarele fapte: 
  - neasigurarea curăţirii geamurilor şi vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, neîntreţinerea 
firmelor şi faţadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor, chioşcurilor unde îşi desfăşoară 
activitatea; 
   - neamplasarea de către agenţii economici la fiecare intrare din stradă la punctele de lucru sau 
sediul unde îşi desfăşoară activitatea, a unui coş pentru ambalaje şi tigări. 
   - neincinerarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară 
(spitale, policlinici, cabinete medicale de stat sau private). 

 
    Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind 
creşterea şi deţinerea de animale şi păsări pe raza Municipiului Marghita 

 
   Art. 10. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei: 
    - creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în adăposturi (coteţe) amplasate la o distanţă 
mai mică de 10 m de clădirile vecinilor, fără instalaţie de colectare a dejecţiilor prevăzute cu 
pardoseală betonată şi sifon de scurgere. 
    În Municipiul Marghita este permisă creşterea şi deţinerea păsărilor şi animalelor de 
agrement, dar numai cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri. 
   - neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fosa septică creând astfel 
disconfot vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanţă de 10 m faţă de cea mai apropiată 
locuinţă, conform reglementărilor igienico-sanitare în vigoare, betonată şi prevăzută cu capac; 
   - depozitarea reziduurilor rezultate din creşterea animalelor şi păsărilor în alte locuri  decât 
cele stabilite de Primăria Municipiului Marghita; 

  
    Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind 
deţinerea, creşterea şi circulaţia câinilor în municipiul Marghita 

 
   Art. 11. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei: 
   -  introducerea  câinilor în spaţiile special amenajate ca locuri de joacă pentru copii. 
    - neefectuarea  vaccinării antirabice , în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  



    - necurăţirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile unde circulaţia 
acestora este permisă; 
    - plimbarea câinilor periculoşi şi agresivi  fără lesă şi botniţă pe domeniul public şi privat al 
municipiului Marghita. 
    - câinii periculoşi şi agresivi lăsaţi în libertate şi care nu pot fi identificaţi, vor fi capturaţi de 
către serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân ţi vor fi eutanasiaţi conform dispoziţiilor 
legale.   
 
     Contravenţii privind nerespectarea de către regiile autonome şi societăţile comerciale a 
normelor privind executarea lucrărilor de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, a 
lucrărilor de reparaţii şi intervenţii pe carosabiliul străzii 

 
     Art. 12. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei 
următoarele fapte: 
    - neîmprejmuirea incintelor de contrucţii sau reparaţii a şantierului lucrărilor în execuţie şi 
neluarea măsurilor de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei în jurul împrejmuirilor. 
     Rulote sau containere mobile de construcţii cu orice destinaţie se vor amplasa numai în 
interiorul incintelor, iar când acest lucru nu este posibil, acestea se pot amplasa şi pe domeniul 
public după achitarea taxelor legale şi obţinerea autorizaţiei de depozitare; 
  - nesalubrizarea în aceeaşi zi a suprafeţelor de carosabil sau trotuar pe care se execută lucrări 
de construcţii sau reparaţii a acestora sau intervenţii la lucrări de intervenţie la reţelele de apă, 
canalizare sau alte reţele subterane; 
   - neînştiinţarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Marghita despre 
lucrările de construcţii de orice fel de unde rezultă pământ, moloz, sau alte asemenea reziduuri, 
în vederea stabilirii traseelor şi locurilor pentru transportul şi depozitarea acestora; 
   - neasigurarea curăţeniei autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murdări căile 
publice, înainte de ieşirea acestora din zona construibilă din staţiile de betoane sau alte 
asemenea locuri; 
   - neasigurarea curăţeniei căilor publice din zona de construcţii, inclusiv a părţilor din calea 
publică, care sunt cuprinse în incinta acesteia; 
   - închiderea şi ocuparea străzilor fără plata taxelor legale şi fără autorizaţie, în vederea 
executării de lucrări de construcţii de orice fel. 
    Sunt exceptate de la această prevedere societăţile care execută lucrări de intervenţie la 
reţelele de apă, canalizare sau alte reţele subterane cu respectarea prevederilor prezentei 
hotărâri; 
   - neinstalarea şi nemenţinerea la loc vizibil unde se efectuează lucrările până la închiderea 
şantierului, a unui panou în care să se indice denumirea, sediul şi numărul de telefon al 
proiectantului, beneficiarului, executantului şi numele şefului punctului de lucru. 

  
     Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor 
privind desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor în pieţele, târgurile şi oboarele de pe 
raza municipiului Marghita 

 
   Art. 13. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei 
următoarele fapte: 



   - nerespectarea curăţeniei de către persoanele fizice şi juridice care realizează acte de comerţ 
în pieţe, precum şi toţi cetăţenii aflaţi în perimetrul pieţelor; 
   - comercialiarea neautorizată de produse de către societăţi comerciale, agenţi economici, 
persoane fizice, etc. 
   - aducerea şi prezentarea la vânzare a produselor murdare, alterate sau degradate, precum şi 
sortarea şi spălarea acestora în incinta pieţelor; 
- nerespectarea sectorizării stabilite prin Regulamentul de funcţionare a pieţelor ; 
  - practicarea cerşetoriei, jocurilor de noroc, vagabondajul, precum şi alte activităţi de acest fel. 
    Banii încasaţi ilegal prin practicarea cerşetoriei (apel la mila publicului) se confiscă de către 
organele abilitate de lege şi se constituie venit la bugetul local. 

 
    Contravenţii la normele privind transportul de mărfuri pe raza municipiului Marghita 

 
  Art. 14.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei 
următoarele fapte: 
  - încărcarea şi etanşarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor 
materiale, pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi murdărirea sau 
degradarea căilor publice. 
  - neasigurarea curăţirii căilor publice după efectuarea operaţiilor de încărcare sau descărcare a 
mijloacelor de transport. 
   - neasigurarea curăţirii locurilor de încărcare – descărcare din gări, autogări, pieţe, oboare şi 
târguri.  
     Contravenţiile privind nerespectarea de către asociaţiile de locatari – proprietari şi 
pesoane fizice – juridice a normelor cu privire la prevenirea risipei de apă, asigurarea 
folosinţei şi întreţinerii instalaţiilor de apă şi canalizare, cu protejarea mediului 
înconjurător 

 
   Art. 15.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei 
următoarele fapte: 
  - degradarea instalaţiilor publice de distribuţie a apei şi canalului, a cişmelelor publice, a 
branşamentelor de apă şi racordurile de canal; 
   - deteriorarea aparatelor de măsură, control şi înregistrare, precum şi a sigiliilor aplicate şi a 
căminelor, nişelor, etc., unde acestea sunt instalate; 
  - nepermiterea  accesului  personalului autorizat  la instalaţiile de măsurare a apei din incinta 
tehnică a beneficiarului, în scopul efectuării controlului înregistrării sau indicatorilor de calitate 
a apei deversate în canalizare; 
  - manevrarea neautorizată a vanelor şi a robineţilor de concesii, respectiv folosirea hidranţilor 
publici pentru alte scopuri decât cele legate de incendiu; 
   - aruncarea sau deversarea în căminele, receptorii sau reţeaua de canalizare a oraşului, a 
pământului, molozului, deşeurilor, reziduurilor menajere sau industriale sau a produselor 
chimice care conţin substanţe ce deteriorează canalizarea şi procesul tehnologic la staţiile de 
epurare ale Municipiului Marghita; 
  - depozitarea în şanţurile de scurgere a apelor pluviale, pe malurile acestora, pe podeţele şi 
tuburile de beton aferente acestora, a materialelor sau deşeurilor de orice fel; 
   - utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările sau scurgerile de ape fecaloid – 
menajere sau cu conţinut periculos; 



   - parcarea maşinilor şi utilajelor de orice fel, în zona de protecţie a şanţurilor dacă acestea ar 
putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor; 
- neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a podeţelor şi 
tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, în vederea evitării 
inundaţiilor ori a stagnării apelor. 
    Art. 16.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei 
următoarea faptă: 
- predarea sau achiziţionarea de către persoane fizice sau agenţi economici cu activitate de 
recuperare a deşeurilor metalice, de rame, capace, grătare întregi sau descomplectate, aferente 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. 

Căi de atac şi dispoziţii finale 
    Art. 17.  În cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată 
prin săvârşirea contravenţiei, ca de exemplu de evacuarea a materialelor de demolare a 
construcţiilor sau amenajărilor improvizate, de ridicare şi evacuare a reziduurilor, de remediere 
a degradărilor produse, etc., organul constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare 
somaţie la contravenientul care nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenţia 
săvârşită. 
  Agentul constatator stabileşte amenda în cuprinsul procesului – verbal de constatare a 
contravenţiei. În afara sancţiunilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în 
cuprinsul aceluiaşi proces – verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin 
contravenţie, cât şi confiscarea obiectelor care au servit la săvârşirea contravenţiei, cu 
precizarea valorilor. 
    Art. 18.  Constatatrea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de 
către: 
- primar, ofiţeri şi subofiţeri de poliţie pentru toate contravenţiile, jandarmi şi gardieni publici; 
- angajaţi împuterniciţi ai regiilor autonome pentru contravenţiile săvârşite pe domeniul lor de 
activitate; 
- salariaţii primăriei anume împuterniciţi prin Dispoziţii ale Primarului Municipiului Marghita; 
- alte persoane anume împuternicite de către primar. 
     Art. 19.  Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor  se recuperează în felul următor: 
   - situaţia în care există tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, care aplică 
sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiunea corespunzătoare în 
procesul – verbal; 
  - dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile 
conform legislaţiei civile în vigoare.   
Art. 20.  Sunt supuse confiscării, bunurile care au servit la săvârşirea 
contravenţiei, dacă sunt ale contravenientului. 
Art. 21.  Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează 
cu prevederile O.U.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
HORVATH  SANDOR 

 
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                     Secretar 
DEMETER CORNELIA 



CONSILIUL LOCAL  AL  
MUNICIPIULUI  MARGHITA 
          

Hotărâre 
 
- privind aprobarea in principiu a  vânzării  terenului intravilan , proprietate 
privată  a orasului   pe care sunt edificate constructii –pivniţe şi anexe situate in 
zona Viscuta- Marghita către proprietarii acestor constructii.  
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29   
aprilie 2010 
 Având in vedere  : 
                     Raportul de specialitate nr.   2987 din 23 aprilie 2010 întocmit prin grija d-
nei secretar Demeter Cornelia 
         Extrasele  CF nr. 100465 Marghita cu nr.top.  1244/1 provenit din conversia 
CF 11, CF 100795 Marghita , nr. top. 1250  , CF.100466 Marghita nr. top. 1249  
provenit din conversia CF 137 Ghenetea , CF 100716 Marghita nr. top. 1232/1 provenit 
din  conversia CF  564  Ghenetea , CF 100467 Marghita , nr. top. 1896   provenit din 
conversia  CF 133 unde este întabulat dreptul de proprietate  privată a orasului ,  
           In baza  art. 124  alin. 3 din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998   
precum si a   
 Regulamentului  privind  procedura  de vânzare al terenului  din domeniul  privat 
al municipiului Marghita aprobat  prin HCL nr. 45/2005 
 Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,  
In temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea  215/2001, legea administratie publice  locale, 
cu modificarile si completările ulterioare 
 
     Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aproba  în principiu scoaterea  la vanzare,  a terenului intravilan  in suprafaţă 
totală de 4.154 mp. care se compune din: 

- suprafaţa de 1418 mp. din nr. topo. 1244/1 – înscris în C.F. nr. 100465 Marghita,  
            - suprafaţa de 924 mp. din nr. topo. 1250      – înscris in CF . 100795 Marghita 

 - suprafaţa de 200 mp. din nr. topo. 1249     – înscris în C.F. nr. 100466 Marghita,  
 - suprafaţa de 295 mp. din nr. topo. 1232/1 – înscris în C.F. nr. 100716 Marghita, 
 - suprafaţa de 1317 mp. cu nr. topo. 1896 – înscris în C.F. nr. 1896        Marghita. 

 
teren aferent  constructiilor – pivniţe si anexe situate in zona Viscuta  din localitatea 
Marghita .către proprietarii constructiilor respective.  
 
 
Art. 2 Se stabilesc următoarele măsuri:  
           obligativitatea  notării constructiilor  in CF si implicit  a realizării documentatiei  
cadastrale  de către  proprietarii  acestora   



           îngrijirea  Biroului  de urbanism  pentru realizarea  unui raport  de evaluare  de 
către  persoane  autorizate pentru terenul respectiv   
           supunerea raportului de evaluare spre aprobarea ulterioară  a consiliului local, 
stabilindu-se  pretul de vânzare pe mp./zonă.  
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa proprietarilor de garaje  din zona mai 
sus menţionată prin grija Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului. 
 
Art. 4 Prezenta se va comunica cu :        
                                  Institutia Prefectului Bihor 
                                  Primarului municipiului Marghita 
                                  Biroul de  urbanism si amenajarea teritoriului. 
                                  La dosar 
 
 
 
    
 
 
 
      Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Marghita,   nr.50  din 29.04.2010 
 
 
 
 
Adoptată cu  votul  „  pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
      

HOTĂRÂRE 
 

- privind  aprobarea in principiu a vânzării  imobilului reprezentând sediu CVPS 
Marghita , teren- 858 mp. si constructie 40 mp.   inscris in CF 100406 Marghita, nr. 
cad. 100406  şi nr. cad.100406-C1  situat pe str. Progresului nr. 6 A  către titularul 
dreptului de concesiune AJVPS Marghita, Clubul Vanătorilor si Pescarilor Sportivi.  
 

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 aprilie 
2010,  
 Având în vedere : 
                   Raportul de specialitate nr..3036 din 26.04.2010, documentaţia depusă de 
AJVPS , Filiala Marghita,  
                   Existenta unei coproprietăţi  forţate asupra construcţiei  si exercitarea 
dreptului de preemtiune  la cumpărare, drept prevăzut si în contractul de concesiune  nr. 
5911 din 1.12.2008  
             In baza  art. 124  alin. 3 din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998   
precum si a   
 Regulamentului  privind  procedura  de vânzare al terenului  din domeniul  privat 
al municipiului Marghita aprobat  prin HCL nr. 45/2005 
In temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea  215/2001, legea administratiei publice  locale, 
cu modificarile si completările ulterioare 
 
     Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă vânzarea , in principiu a  imobilului reprezentând sediu CVPS Marghita 
, teren- 858 mp. si constructie 40 mp.   inscris in CF 100406 Marghita, nr. cad. 100406  şi 
nr. cad.100406-C1  situat pe str. Progresului nr. 6 A  către titularul dreptului de 
concesiune AJVPS Marghita, Clubul Vanătorilor si Pescarilor Sportivi.  
Art. 2  Se dispune  ca prin grija   Biroului  de urbanism   sa se realizeze   un raport  de 
evaluare  de către  persoane  autorizate pentru terenul respectiv  pentru            supunerea 
raportului de evaluare spre aprobarea ulterioară  a consiliului local, stabilindu-se  pretul 
de vânzare pe mp.  
Art. 3 Se comunica prezenta cu Institutia Prefectului Bihor, primarul municipiului 
Marghita, AJVPS Marghita, Clubul Vanătorilor si Pescarilor Sportivi.  
 
    Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                              Demeter Cornelia  
 
 
Marghita,   nr.51  din 29.04.2010 
 
Adoptată cu  votul a 14 consilieri voturi „ pentru” , 3 voturi „impotriva”  din 17 consilieri  prezenti  

 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
       

HOTĂRÂRE 
 pentru aprobarea in principiu a  vânzării  terenului in suprafată de 325 mp. , situat 
in Marghita str. Borsecului nr. 29    teren aferent constructiei proprietate privată, 
către titularul dreptului de concesiune si a constructiei aferente  acestuia  
 

           Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 
aprilie 2010,  
  

Având in vedere referatul de specialitate   nr. 3008 din 23.04.2010  intocmit prin 
grija  Biroului de urbanism  si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local  

Vazand extrasul CF  si contractul de concesiune nr.3171 din 6.05.2009   asupra 
terenului   

In baza  art. 36  alin. 2 lit. b  coroborat cu art. 123 alin. 1 şi 2  din Legea 215/2001 
, art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998  privind proprietatea publică  si regimul juridic  
aplicabil  acesteia , precum si art. 45 din legea 215/2001, legea administraţiei publice 
locale 
                                                Hotărăşte: 
Art.  1  Se aprobă, în principiu  vânzarea terenului , proprietate privată  a municipiului 
Marghita in suprafată de 325 mp. , teren aferent constructiei proprietate privată a 
domnului Talpos Dorel Marcel, situată pe str. Borsecului nr. 29   care se compune din  
cota de 181/898 mp.  din terenul cu nr. top.  2031/3 , CF 100263, respectiv cota de 
144/2035 mp.  din nr. top. 1181/4 mp.  inscris in CF nr. 100264. către   titularul 
contractului de concesiune si proprietarul constructiei .  
 
Art. 2 Se stabilesc următoarele măsuri : 
            obligativitatea  notării constructiilor  in C.F.  

demararea  actiunilor  prevăzute in regulament necesare vânzării si anume, 
întocmirea            documentaţiei  economice ( raport de evaluare teren) şi a planului de 
amplasamnet  si de delimitare a corpului de proprietate.  
            supunerea raportului de evaluare spre aprobarea ulterioară  a consiliului local, 
stabilindu-se  pretul de vânzare pe mp.  
 
Art. 3 Se comunică prezenta cu :  Institutia Prefectului Bihor, d-lui Talpos Dorel , 
Biroului de urbanism si amenajare a teritoriului  
 
      Presedinte de şedinţă                  Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                                Demeter Cornelia  
  
 
Marghita,   nr.52  din 29.04.2010 
 
Adoptată cu  votul a 13 consilieri -voturi „ pentru” , 4 „ abtineri”   din 17 consilieri  prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
      

HOTĂRÂRE 
- pentru aprobarea in principiu a  vânzării  terenului in suprafată de 187 mp. , 
situat in Marghita str.  Borsecului , teren aferent constructiei proprietate privată, 
către titularul dreptului de concesiune si a constructiei aferente  acestuia  
 
 

           Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 
aprilie 2010,  
  

Având in vedere referatul de specialitate   nr. 3008 din 23.04.2010  intocmit prin 
grija  Biroului de urbanism  si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local  

Vazand extrasul CF  si contractul de concesiune nr.3171 din 6.05.2009   asupra 
terenului   

 
In baza  art. 36  alin. 2 lit. b  coroborat cu art. 123 alin. 1 şi 2  din Legea 215/2001 

, art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998  privind proprietatea publică  si regimul juridic  
aplicabil  acesteia  
 
                                                Hotărăşte: 
 
Art.  1  Se aprobă, în principiu  vânzarea terenului , propr. privată  a municipiului 
Marghita in suprafată de 187  mp. , teren aferent constructiei proprietate privată a 
domnului Barella Vasile ,      care se compune din  cota de 8o/898 mp.  din terenul cu nr. 
top.  2031/3 , CF 100263, respectiv cota de 107/2035 mp.  din nr. top. 1181/4 mp.  inscris 
in CF nr. 100264. Marghita  către  dl. Barellla  Vasile , titularul contractului de 
concesiune si proprietarul constructiei .  
Art. 2 Se stabilesc următoarele măsuri : 
            obligativitatea  notării constructiilor  in C.F.  

demararea  actiunilor  prevăzute in regulament necesare vânzării si anume, 
întocmirea            documentaţiei  economice ( raport de evaluare teren) şi a planului de 
amplasamnet  si de delimitare a corpului de proprietate.  
            supunerea raportului de evaluare spre aprobarea ulterioară  a consiliului local, 
stabilindu-se  pretul de vânzare pe mp.  
Art. 3 Se comunică prezenta cu :  Institutia Prefectului Bihor, d-luiBarella Vasile , 
Biroului de urbanism si amenajare a teritoriului  
 
      Presedinte de şedinţă                  Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                                Demeter Cornelia  
  
Marghita,   nr.53  din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  



CONSILIUL LOCAL  AL  
MUNICIPIULUI  MARGHITA 
          

Hotărâre 
 
- pentru analiza cererii depusă de d-na Blaga Florica , domiciliată in Marghita, str. 
Aleea  Republicii  nr. 24 sc. B ap. 22 prin care solicită scutire impozit pe clădire 
pentru anul 2009. 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29   
aprilie 2010 

 
Având in vedere  Raportul de specialitate al biroului de taxe si impozite locale , 

inregistrat sub nr. 1/2315 din 9..04.2010 precum şi  cererea si documentele  anexate de 
solicitanta , d-na  Blaga Florica, pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru 
anul 2009  

 Vazand  avizul favorabil al comisiei de specialitate  
              Ţinând cont de   art. 284 alin. 4 din Legea 571/2003 , art. 125 alin. 2 lit. e din 
OG 92/2003  
             In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c  din  Legea 
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările si completările 
ulterioare 
 
                                                                       Hotaraste: 
 
Art. 1 Se   aprobă    cererea  d-nei Blaga Florica , domiciliată in Marghita, str. Aleea  
Republicii  nr. 24 sc. B ap. 22 prin care solicită scutire impozit pe clădire pentru anul 
2009, pe motiv că se incadrează în gradul  de handicap accentuat. 
 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita 
                                                      Institutia Prefectului Bihor 
                                                      d-nei Blaga Florica 
 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita,   nr. 54  din 29.04.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL  
MUNICIPIULUI  MARGHITA 
          

Hotărâre 
 
- pentru analiza cererii  depusă de d-nul Kovacs Zsigmond   , domiciliat in Marghita, str.  
Crinului   nr. 5 ap. 14   pentru scutire plată impozit pe clădire  
  

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29   
aprilie 2010 

 
Având in vedere  Raportul de specialitate al biroului de taxe si impozite locale , 

inregistrat sub nr. 1/2325/ din 9..04.2010 precum şi  cererea si documentele  anexate de 
solicitant , d-ul   Kovacs Zsigmond, pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe 
motiv că se incadrează în gradul  de handicap grav  

Vazand  avizul favorabil al comisiei de specialitate  
             Ţinând cont de   art. 284 alin. 4 din Legea 571/2003 , art. 125 alin. 2 lit. e din OG 
92/2003  
             In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c  din  Legea 
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările si completările 
ulterioare 
 
 
                                                                       Hotaraste: 
 
Art. 1 Se   aprobă    cererea  d-nul Kovacs Zsigmond  , domiciliat in Marghita, str.  
Crinului   nr. 5 ap. 14  prin care solicită scutire impozit pe clădire pentru  perioada 
aprilie-decembrie 2007 si  noiembrie, decembrie 2008, pe motiv că se încadrează în 
gradul  de handicap grav.  
 
 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita 
                                                      Institutia Prefectului Bihor 
                                                      d-lui Kovacs Zsigmond   
 
 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
 
Marghita,   nr.55 din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA 
          

Hotărâre 
- pentru aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/2010  in vederea  schimbării  
destinatiei terenurilor cu nr. cad. 10/25,10/26, 10/27 in suprafaţă  totală de 3750 mp.  
situate in Marghita-zona str. Closca II  din zona  de locuinte  cu funcţiuni complementare 
cu regim mic de inălţime parter P+1 în zona  de unităţi industriale –mica industrie-
depozite , pentru construirea  unei hale  de productie  şi clădire administrativă de către SC 
Marconst SRL  
 
            Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din  29 
aprilie 2010 

Avand in vedere raportul de specialitate  nr. 3031 din 26.04.2010  întocmit de d-
na Bisa Eva , sef birou  urbanism  

Vazând avizul  prealabil de oportunitate  nr. 1 din 29.03.2010  eliberat de Comisia 
tehnică de amenajare a teritoriului  si urbanism 

In baza  art. 32  din Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului   si 
Urbanismul cu modificările si completările ulterioare  
- art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, 
- art. 36, alin.2, lit.c şi alin. 5 lit. c  coroborat cu  art. 45, alin.2, lit.e din  Legea 215/2001 
Legea administraţiei publice locale, republicată  

  
 
                                       Hotărăşte: 
 

Art. 1   Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate nr. 1 din 29.03.2010    cu cerinţele 
stabilite în acest aviz in vederea  schimbării  destinaţiei terenurilor cu nr. cad. 
10/25,10/26, 10/27 in suprafaţă  totală de 3750 mp.  situate in Marghita-zona str. Closca 
II  din zona  de locuinte  cu funcţiuni complementare cu regim mic de inălţime parter P+1 
în zona  de unităţi industriale –mica industrie-depozite , pentru construirea  unei hale  de 
productie  şi clădire administrativă ; beneficar   SC Marconst SRL  
Art. 2  Cu ducerea la îndeplinirea  se incredinţează  Biroul de Urbanism  si Amenajare a 
Teritoriului  
Art. 3 Un  exemplar din hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor 
                                                                                  Primarul municipiului Marghita  
                                                                                  Biroul de urbanism si amenajare  a 
teritoriului   

 
Presedinte de sedintă      Contrasemnează 
   Horvath Sandor                                                                    Demeter Cornelia  
 
 

Marghita,   nr.56   din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul a 14 consilieri voturi   pentru , 3 voturi impotriva  din 17 consilieri  prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
 
          

Hotarâre 
 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică  deschisă a unor terenuri fără 
constructii , proprietate privată a municipiului , situate in Marghita , în apropierea   
DN 19 B - zona Staţiei de Epurare cu destinaţia construirii de clădiri industriale 
pentru activităţi de productie,  
 
 
            Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din  29 
aprilie 2010 
   Avand in vedere raportul de specialitate nr. 3009 din 23.04.2001 intocmit de sef birou 
urbanism si amenajarea teritoriului  
   In baza  art. 124  alin. 3 din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998   
precum si a   
 Regulamentului  privind  procedura  de vânzare al terenului  din domeniul  privat 
al municipiului Marghita aprobat  prin HCL nr. 45/2005 
 
In temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea  215/2001, legea administratie publice  locale, 
cu modificarile si completările ulterioare 
 
     Hotărăşte: 

      
 
Art. 1  Se  aproba vânzarea prin licitatie publică  deschisă a imobilului, teren fără 
constructii , apartinand  domeniului  privat al municipiului situat in Marghita , în 
apropierea   DN 19 B - zona Staţiei de Epurare, identificat prin  nr. cad. 262/2 inscris in 
CF 6909  - 10.015 mp. si nr. cad. 262/3 inscris in CF  6909 in suprafaţă de 10.015 mp.  
 
Art. 2  Se aproba raportul de evaluare  si pretul de pornire la licitatie a imobilelor  dupa 
cum urmează:  pentru  terenul cu nr. cad.  262/2 – pretul de pornire 10.300 euro 
                        pentru  terenul cu  nr. cad.  262/3 – preţul de pornire  10.300 euro 
 
Art. 3 Se aproba caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti , in forma anexată, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
Marghita,   nr.57  din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
     Hotararea                                                          
 privind  stabilirea taxei de păsunat si a programului  de amenajare , întreţinere si 
exploatare a păsunilor de către Asociatiile de Crescători de Animale Marghita si 
Ghenetea  
 
              
              Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 aprilie 
2010,  
  Văzând  referatul de specialitate si propunerile Asociaţiilor  Crescătorilor de 
Animale din Marghita si Ghenetea din adresele  nr. 2519/7.04.2010 si 3057/27.04.2010   
privind taxa de păşunat.  
            Avand in vedere O.M.A nr. 226/2003  pentru aprobarea Stategiei  privind  
organizarea activităţii  de imbunătăţire  si exploatare   a pajisitilor la nivel naţional, 
Contractele de păşunat nr. 1104 din 12.02. 2009 şi nr. 2496 din 9.05.2007 incheiate cu 
Asociaţia Crescătorilor de Animale Marghita si Chenetea 
            Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate  
            In baza  art. 36 alin. 2 lit. c  si a art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată  
 
                                                           Hotaraste: 
 
Art. 1 Se aprobă Programul  de amenajare , întreţinere si exploatare  a păşunilor  pentru 
anul 2010 unde sunt cuprinse si taxele  de pasune , conform anexei  care face parte 
integrantă din prezenta. 
 
Art. 2 Se ia act de raportul  de activitate  pe anul 2009 al Asociaţiei Crescătorilor de 
Animale Marghita şi Asociatiei Crescătorilor de Animale Ghenetea,  cu menţiunea 
completării lui de către Asociatia Crescătorilor de Animale Ghenetea cu capitolul  
„Venituri”. 
 
Art. 3  Se comunica  prezenta cu   Asociaţia Crescătorilor de Animale Marghita şi 
Asociatia Crescătorilor de Animale Ghenetea, Biroul de administrare a domeniului public 
si privat  
 
 Presedinte de şedinţă        Contrasemnează 
                Horvath Sandor                                                                Demeter Cornelia  
 
 
Marghita,   nr. 58  din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul   „  pentru  „   a 17 consilieri din 17 prezenti  

 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotararea 
privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile sportive 
din municipiul Marghita considerate eligibile 

 
 

           Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  
29 aprilie 2010,  
 
 

    Avand in vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finantare a 
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita 
 In urma cererilor insotite de actele necesare  depuse de asociatiile sportive din 
municipiul Marghita, in baza cărora s-a intocmit procesul verbal al comisiei social-
cultura, tineret, sport culte şi invăţământ a Consiliului Local al municipiului Marghita  
           Cu respectarea prevederilor legii 350/2005 privind regimul finantărilor 
nerambursabile  din  fondurile publice alocate pentru activitati  nonprofit de interes 
general , a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din 
fondurile publice  a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociatiilor pe 
ramură de sport ,  a Hotarârii Guvernului nr. 1477 din 28.11.2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportiva 
           Avand in vedere referatul de specialitate al Biroului de contabilitate si buget-
finanţe , avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  
           In baza 36 ali. 6 lit. a pct 6  si art. 45 din Legea 215/2001, legea administraţiei 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare 
            
                                                           Hotaraste: 
Art. 1 Se stabilesc ca eligibile in vederea acordării unui ajutor financiar următoarele  
asociatii sportive: 
  Club sportiv Viitorul  Marghita  
             Asociatia cultural-sportivă Partyum 
             Clubul Sportiv Dragon  
Art. 2 Se  stabileste ca neeligibila  asociatia  Club Sportiv Orasenesc de sah  întrucât 
dosarul cererii de finanţare este incomplet .  
Art. 3 Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2010 
destinate activitatilor sportive  astfel: 
               Club sportiv Viitorul   37.000 lei 
               Asociatia Cultural-Sportiva Partyum 8000 lei 
               Clubul Sportiv Dragon   5000  lei  
Finanţarea se va face trimestrial,  pana la concurenţa sumei  stabilită pe fiecare trimestru , 
respectiv 15.ooo  lei, după cum urmează: 
 
              Clubul Sportiv Viitorul  A. C. S. Partyum  Clubul Sportiv Dragonul  
Trim.I             9250 lei                           2000    lei         1250 lei  



Trim. II          9250 lei                            2000    lei                             1250 lei 
Trim.III          9250 lei                            2000    lei                             1250 lei  
Trim. IV         9250 lei                            2000    lei                             1250 lei  
 
 
  Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicată asociatiilor sportive pentru încheierea 
contractelor prin grija compartimentului juridic din cadrul primariei;  de asemenea  un 
exemplar va fi comunicat  Institutiei Prefectului Bihor, primarului municipiului Marghita 
, biroului contabilitate din cadrul primariei.   
 
  Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire se incredintează: Biroul contabilitate si Comp. juridic . 
 
 
 
 
 Presedinte de şedinţă        Contrasemnează 
                Horvath Sandor                                                                Demeter Cornelia  
 
 
Marghita,   nr. 59 din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul   „  pentru  „   a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
     Hotararea                                                          

- privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la 
asociaţiile care desfăşoară  activităţi nonprofit  de interes local cu profil 

cultural din municipiul Marghita   
considerate eligibile 

 
Având in vedere regulamentul privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Marghita  
alocate pentru activităţi nonprofit  de interes local cu profil cultural aprobat 
prin HCL nr. 65 din 20 mai 2008  

În temeiul Ordonanţei  Guvernului nr. 51 din 11.08.1998 completată 
şi modificată cu Ordonanţa Guv. Nr. 2 din 30 ianuarie 2008 privind 
imbunatatirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale 
           Avand in vedere referatul de specialitate al Biroului de contabilitate si 
buget-finanţe , avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local  
           In baza 36 ali. 6 lit. a pct 6  si art. 45 din Legea 215/2001, legea 
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare 
            
                                                          Hotaraste: 
                                                            
Art. 1   Se acordă  următoarele sume  din totalul sumelor  alocate din 
bugetul cu destinatie cultură : 
Grupul Tinerilor Marghiteni  cu proiectul „Navigheaza in aer liber ” -450 lei 
Grupul Tinerilor Marghiteni cu proiectul „Comemorarea eroilor regiunii noastre” - 
500 lei 
Ansamblul „Horvath  Janos tarsasag”cu proiectul „ Concursul  istoric  literar  
1848 Europa „   - 1400 lei 
Ansamblul Folcloric „Doina Barcaului”cu proiectul „Costumul popular 
simbol  al continuităţii tradiţiilor ” -550 lei 
Asociatia Astadom cu proiectul ”Sub semnul lui Horea” –           2000 lei 
Asociaitia Kecenlet cu proiectul „  Casa dansurilor regionale”„  - 2650 lei  
Asociatia Horvath  Janos tarsasag „Concursul zonal de basme”-1250 lei 
Fundatia „Octavian Goga”  cu proiectul „ Zilele Goga” -             1900 lei  
Asociatia Romargareta  cu proiectul” Ziua internaţională a romilor „ – 800 
lei  
 



Art. 2  Prin grija compartimentului juridic se vor încheia contractele privind 
finanţarea activităţii din cadrul programelor aprobate .Prin grija biroului 
contabilitate se va urmări raportarea realizarii activitatii si achitarea sumei.  
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : 
                              Institutia Prefectului Bihor 
                              Primarul municipiului Marghita 
                              Asociatiilor prevăzute la art. 1  
                              Biroul contabilitate 
                              Compartimentul juridic 
 
 
 
 
      Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Adoptată cu  votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
Marghita,   
 Nr.60 din 29.04.2010 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
JUDETUL BIHOR 
 
 
 

Hotarare 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din    31 mai 2010  şi 

aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 
 

 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 31 mai    2010 , 
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a şedinţei , 
nr.555   din 18.06.2010  
     În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare din   31 mai 2010 . după cum urmează: 
1 Proiect de hotărâre privind   rectificare buget local pe anul 2010 

            Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

 Raport de avizare: Comisia de  buget finante 

 2 Proiect de hotărâre privind  însusirea raportului de  evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului  
in suprafaţă de 2.215 mp.  pe care sunt construite garaje  din incinta dintre blocurile situate pe str. I.L. 
Caragiale   CT 3  . 

             Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

           Raport de avizare: Comisia de  buget finante - comisia de administrare a domeniului public si privat 
, comisia juridica 

 3. Proiect de hotărâre privind  însusirea raportului de  evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului  
in suprafaţă de 750 mp.  pe care sunt construite garaje  din incinta dintre blocurile situate pe str. Piata 
Independentei  nr. top. 28/1, 24/1  . 

             Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

           Raport de avizare: Comisia de  buget finante- comisia de administrare a domeniului public si privat 
,comisia juridica 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare a 
administrării parcărilor publice, in municipiul Marghita. 
            Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
           Raport de avizare: comisia de administrare a domeniului public si privat ,comisia juridica 

5. Proiect de hotărâre privind  acordarea  unui sprijin financiar  din sumele aprobate din bugetul 
consiliului local  pe 2010 pentru asociatiile si fundaţiile non-profit  cu activitate  culturală care au 
depus proiecte eligibile. 
                Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
               Raport de avizare:  comisia de  cultură, sport, tineret 
 



 
6. Diverse  
 

Art. 2  Se  aproba procesul   verbal al sedintei   ordinare  din  29. 04.2010  în forma 
prezentată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, la inceputul sedintei . 
 

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica la afisier, Primarului municipiului Marghita, 
Institutia Prefectului Bihor, la dosar  
 
 
 

 
MARGHITA, 
Nr. 61 din 31.05.2010 
 
 
 
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor     Secretar jr. Demeter Cornelia  
 

 
 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenţi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre�
privind   rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita pe anul 

2010  
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 31  mai  
2010 

Având în vedere:  
- Referatul de specialitate nr. 3799 din 25.05.2010 , întocmit de d-na Kalmar I. Gyongyi în 

calitate de şef birou buget contabilitate, , avizul favorabil al comisiei buget-finanţe; 
- Prevederile art.19 din  Legea nr. 273/2006 , privind finanţele publice locale,  
- Adresa nr. 808/10.05.2010 a Colegiului Naţional „ Octavian Goga” Marghita  prin care 

solicită suplimentarea cheltuielilor  la capitolul 51 Transferuri 
În baza art. 36, alin. 4 lit. a,. art. 45 , din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 

Hotărăşte  
 

Art. 1. Se aprobă  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita 
pe anul 2010 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică  hotărâre cu: Primarul municipiului Marghita, 
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor ,DGFP, Biroul de contabilitate, spre afişare, la dosar. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor          
         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                              Secretar jr.Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
MARGHITA 
Nr. 62 / 31.05.2010 
 
 
 
Adoptată cu 14 voturi pentru din 14 consilieri prezenţi 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA 

            
      

Hotărâre 

privind  însusirea raportului de  evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului  in suprafaţă 
de 2.215 mp.  pe care sunt construite garaje ( in număr de 46)  din incinta dintre blocurile situate pe 

str. I.L. Caragiale   CT 3  . 
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 31    mai 2010, 

 Având in vedere  : 
                     Raportul de specialitate nr. 3853 din 27.05.2010  întocmit prin grija           Biroului 
de urbanism,avizul favorabil al comisiei buget finanţe  şi administrare a domeniului public şi 
privat,avizul favorabilo alo  comisiei juridice, 
                     Extrasele  de Carte Funciară prin care se atestă dreptul de proprietate privată a 
localităţii asupra terenului ,  
                      Raportul de evaluare intocmit de expert, evaluator autorizat, conform legii  
                      Hotărârea de Consiliu Local nr. 42 din 25.03.2010  
           In baza  art. 124  din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998    ,  
           In temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea  215/2001, legea administratie publice  locale, 
cu modificarile si completările ulterioare 
 
     Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aproba   vanzare terenului pe care sunt construite garaje ( in număr de 46)   situate în 
incinta dintre blocurile de pe str. I.L. Caragiale   CT 3  , în suprafaţă totală de 2.215 mp. înscrisă pe nr. 
topo. 355/3, 356/4,  356/3 , 355/10, 355/9, 355/8, 355/11, 355/12, 355/7, 100078, 541 , 350/2, 362/2, 363/5 
către  proprietarii garajelor  , titulari ai contractelor de inchirere pe teren . 

Art. 2 Se stabilesc următoarele măsuri:  
           obligativitatea  notării constructiilor –garaje  in CF si implicit  a realizării documentatiei  
cadastrale  de către  proprietarii  acestora   

Art. 3 Se ia act de raportul de evaluare  a terenului intravilan  in suprafaţă de 2.215 mp. 
întocmit de expert evaluator , persoană fizică autorizată in conditiile legii.  
  Art. 4 Se stabileste pretul de vânzare de 15,5 euro/mp , pret  care va fi valabil pana la 
sfarsitul anului 2010, după care se va proceda la reevaluare.   

Art. 5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa proprietarilor de garaje  din zona mai 
sus menţionată prin grija Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului. 

Art. 6 Prezenta se va comunica cu :       Institutia Prefectului Bihor; Primarului 
municipiului Marghita;Biroul de  urbanism si amenajarea teritoriului; la dosar 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                         Secretar jr.   Demeter Cornelia  
 
 

MARGHITA 
            Nr.63 din 31.05.2010 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14 prezenti 



   
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 

            
     

Hotărâre 
privind  însusirea raportului de  evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului  in suprafaţă 
de 750 mp.  pe care sunt construite garaje ( in număr de 35 )  din incinta dintre blocurile situate pe 

str. Piata Independentei 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 31    mai 2010, 
 Având in vedere  : 
                     Raportul de specialitate nr. 3853 din 27.05.2010  întocmit prin grija           Biroului 
de urbanism , avizul favorabil al comisiei buget finanţe  şi administrare a domeniului public şi 
privat,avizul favorabilo alo  comisiei juridice, 
                     Extrasele  de Carte Funciară prin care se atestă dreptul de proprietate privată a 
localităţii asupra terenului ,  
                      Raportul de evaluare intocmit de expert, evaluator autorizat, conform legii  
                      Hotărârea de Consiliu Local nr. 42 din 25.03.2010  
           In baza  art. 124  din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998    ,  
           In temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea  215/2001, legea administratie publice  locale, 
cu modificarile si completările ulterioare 
 
     Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aproba   vanzarea  terenului pe care sunt construite garaje ( in număr de 35 )  din incinta 
dintre blocurile situate pe str. Piata Independentei , în suprafaţă de 750 mp. , inscrise pe  nr. topo. 28/1 si 
24/1 către  proprietarii garajelor  , titulari ai contractelor de inchirere pe teren . 

Art. 2 Se stabilesc următoarele măsuri:  
           obligativitatea  notării constructiilor –garaje  in CF si implicit  a realizării documentatiei  
cadastrale  de către  proprietarii  acestora   

Art. 3 Se ia act de raportul de evaluare  a terenului intravilan  in suprafaţă de 750 mp. 
întocmit de expert evaluator , persoană fizică autorizată in conditiile legii.  
  Art. 4 Se stabileste pretul de vânzare de 22,5  euro/mp , pret  care va fi valabil pana la 
sfarsitul anului 2010, după care se va proceda la reevaluare.   

Art. 5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa proprietarilor de garaje  din zona mai 
sus menţionată prin grija Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului. 

Art. 6 Prezenta se va comunica cu :  Institutia Prefectului Bihor;Primarului municipiului 
Marghita;Biroul de  urbanism si amenajarea teritoriului; la dosar 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                         Secretar jr.   Demeter Cornelia  
 
 

MARGHITA 
            Nr.64 din 31.05.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 15 consilieri din 15 prezenti 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 
 

Hotărâre�
privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a administrării parcărilor 

publice , în municipiul Marghita 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai  
2010, 

Având în vedere: 
- referatul nr.3842 din 27.05.2010 întocmit de d-na Bisa Eva  în calitate de şef birou 

urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul favorabil al comisiei de administrare a 
domeniului public ;i privat ;i al comisiei juridice, 

- prevederile: O.G.nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  de 
administrare a domeniului public şi privat  de interes local , H.G. nr.955/2004 pentru 
aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G.nr.71/2002,  O.U.G. 45/2003 privind 
finanţele publice locale, O.G.2/2001 privind regimul juridic  al contravenţiilor, Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, O.U.G.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , 
cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a O.U. G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice , Normativele de proiectare ale parcărilor C79/80 şi P 132/93. 

În temeiul art.36 alin. 5  lit.a  şi art.45   din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.l .  Se aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a administrării parcărilor 
publice , în municipiul Marghita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării  în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a administrării parcărilor publice , în municipiul Marghita aprobat prin 
hotărârea nr. 60/27 mai 2009 privind modificarea şi completarea  H.C.L.51/30.10.2008, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a administrării parcărilor publice , în 
municipiul Marghita şi a studiului de fundamentare  a deciziei de concesionare  a administrării 
parcărilor publice cu plată din Marghita . 

 Art.3.  Prezenta  sub formă de  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul 
Bihor, Primarului municipiului Marghita, Biroului de administrare a domeniului public şi privat, 
spre afişare,  la dosar 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor          
         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                              Secretar jr.Demeter Cornelia 
 
MARGHITA 
Nr. 65/ 31.05.2010 
 
 
Adoptată cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
      
     Hotararea                                                          

- privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociaţiile care 
desfăşoară  activităţi nonprofit  de interes local cu profil cultural din municipiul 

Marghita  considerate eligibile 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 31    mai 2010, 
Având in vedere regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului local al municipiului Marghita  alocate pentru activităţi non profit  de interes local cu 
profil cultural aprobat prin HCL nr. 65 din 20 mai 2008 , avizul favorabil al comisiei de cultură, 
sport,tineret, 

Tinand  cont de HCL nr.  31 din 12.03.2010 privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli   

În temeiul Ordonanţei  Guvernului nr. 51 din 11.08.1998 completată şi modificată cu 
Ordonanţa Guvernului. 2 din 30 ianuarie 2008 privind îmbunatatirea sistemului de finanţare a 
programelor şi proiectelor culturale 
           Avand in vedere referatul de specialitate al Biroului de contabilitate si buget-finanţe , 
avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  cu propunerile de 
repartizare a sumelor pe proiectele depuse  
           In baza 36 ali. 6 lit. a pct 6  si art. 45 din Legea 215/2001, legea administraţiei publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare 
            
                                                          Hotaraste:                                             

Art. 1   Se acordă  următoarele sume  din totalul sumelor  alocate din bugetul cu 
destinatie cultură :      
Ansamblul „Horvath  Janos Tarsasag ” cu proiectul  „ Program Distractiv Cabaret 2010 „   2500 
lei 
Ansamblul Folcloric „Doina Barcaului ” cu proiectul  „ Sa nu ne uităm portul si neamul  ” 1700 
lei 
Asociatia Kecenlet cu proiectul „   Turneu  judeţean de dans popular editia a V-a   ”   2500 lei  
 Art. 2  Prin grija compartimentului juridic se vor încheia contractele privind finanţarea 
activităţii din cadrul programelor aprobate .Prin grija biroului contabilitate se va urmări raportarea 
realizarii activitatii si achitarea sumei.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor;Primarul 
municipiului Marghita;Asociatiilor prevăzute la art. 1; Biroul contabilitate;Compartimentul 
juridic. 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                          Secretar jr.  Demeter Cornelia  
 
 

MARGHITA 
            Nr.66 din 31.05.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 16 prezenti 
 
 
 



 
 CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 
 

 
Hotarare 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe perioada iunie 2010 – august 2010 
 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita , intrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2010 
 
Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea administraţiei publice locale, legea 

215/2001 , republicată, cu modificarile şi  completările ulerioare coroborat  cu art. 41 din 

aceeasi lege 

Cu respectarea  regulamentului  propriu de organizare al Consiliului Local  Marghita 

unde se prevede alegerea in ordine alfabetica  pe o perioadă  de trei luni a preşedintelui de 

şedinţă 

                                                             

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se alege din rândul consilierilor locali  pentru funcţia de preşedinte pentru 

şedinţele Consiliului Local Marghita din lunile iunie 2010 – august  2010, domnul Lupău 

Gheorghiţă 

Art. 2 Prezenta hotarâre se comunica cu Institutia Prefectului Bihor, primarul 

municipiului Marghita, la dosar.  

 

 
 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                          Secretar jr.  Demeter Cornelia  
 
 

 
 

MARGHITA 
            Nr. 67 din 24.06.2010 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14 prezenti 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotarare 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din    24 iunie 

2010  şi aprobarea procesului verbal al şedintei anterioare 
 

 
 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 24 iunie    
2010 , 
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr.555   din 18.06.2010  
     În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală şi respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare din  24iunie 2010 . după cum urmează: 
 
1 Proiect de hotărâre privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 
de Ministerul Sănătăţii  în Spitalul orăşenesc „ Dr. Pop Mircea” către autorităţile publice 
locale  

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
Raport de avizare: Comisia de  buget finante- comisia de administrare a 
domeniului public si privat ,Comisia juridică  

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind  activitatea asistenţilor 
personali desfăşurată  în semestrul I  al anului 2010.  

Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
           Raport de avizare:  Comisia socială, cultură, sport, tineret, învăţământ 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării în principiu şi stabilirea   locaţiei pentru 
amplasarea bustului eroului naţional Avram Iancu.  

Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
           Raport de avizare:  Comisia socială, cultură, sport, tineret, învăţământ 
          Comisia de urbanism 
4.Proiect de hotărâre privind  acordarea de sprijin financiar  pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase  de pe raza municipiului Marghita 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
Raport de avizare: Comisia de  buget finante, 
Comisia juridică  
Comisia socială, cultură, sport, tineret, învăţământ 

5.Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare, aprobarea preţului de 
pornire , a caietului de sarcini şi a studiului de oportunitate,pentru vânzarea la licitaţie 
publică deschisă a terenurilor proprietate privată a municipiului Marghita situate în str. 
Progresului.  



Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de  buget finante- comisia de administrare a 
domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  
Comisia de urbanism 
 

6.Proiect de horărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Marghita cu alte  
consilii locale , în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară 
ECOLECT GROUP 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de  buget finante- comisia de administrare a 
domeniului public si privat , 
Comisia juridică, 
Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului 

7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea  în domeniul privat  al municipiului Marghita a 
unor suprafeţe de teren  ocupate de construcţii  . 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  
Comisia de urbanism 

8. Poiect de hotărâre priviond modificarea HCL 35/1999 care a stat la baza 
H.G.nr.970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al 
municipiilor , oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, în privinţa amplasamentului 
Spitalului municpal “Dr. Pop Mircea “ Marghita, conform documentaţiei cadastrale. 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  
Comisia de urbanism 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea preţului de pornire la licitaţie a terenurilor 
situate în municipiul Marghita, cartier N.Bălcescu, propuse spre concesionare în vederea 
amenajării unei parcări auto. 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de  buget finante- comisia de administrare a 
domeniului public si privat , 
Comisia juridică,. 

10. Proiect de  hotărâre  privind acordarea dreptului de servitute prin parcul pentru copii 
str. Calea Republicii pentru accesul la proprietatea privată  a d-lui Popa Adrian. 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 

 Comisia de urbanism 
11. Probleme curente        

 
 
Art.  2 Se aprobă suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind 

desemnarea a doi reprezentanti    ai Consiliului Local al municipiului Marghita în 
Consiliul de administratie  al Spitalului municipal Dr. Pop Mircea din Marghita 



Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de  buget finante   
 
Art. 3  Se  aprobă procesul   verbal al sedinţei   ordinare  din  31. 05.2010  în 

forma prezentată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, la începutul şedinţei . 
  
 
 
 

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica la afişier, Primarului municipiului Marghita, 
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, la dosar  
 
 
 

Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
 

 
MARGHITA 

            Nr. 68  din 24.06.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  14  consilieri din  14 prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNCIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii  în Spitalul municipal  „ Dr. Pop Mircea” Marghita către Municipiul 
Marghita 

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  24 iunie 
2010,  
 Având în vedere: 
- Referatul de specialitate nr.4419 /18.06.2010, întocmit de d-na Demeter Cornelia, în 
calitate de secretar al municipiului Marghita, avizul favorabil al:  Comisiei de  buget 
finante- comisiei de administrare a domeniului public si privat ,Comisiei juridice, 

- Adresa nr. 6470/14.06.2010 a Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, înregistrată la 
Primăria municipiului Marghita cu nr. 4265/14.06.2010, 

- prevederile O.U.G nr.48/2010  pentru modificarea şi completarea  unor acte 
normative  din domeniul sănătăţii  în vederea descentralizării, 

- prevederile O.U.G nr.162/2008 privind transferul de atribuţii  şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice  către autorităţile publice locale  

- dispoziţiile H.G., nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii  managementului  
asistenţei medicale  la autorităţile publice locale  care au desfăşurat faze-pilot , precum şi 
a listei  unităţilor sanitare  publice cu paturi  pentru care se transferă  managementul  
asistenţei medicale  către autorităţile administraţiei  publice locale .  

În baza art. 36 alin. 2 lit.d şi alin 6 lit a  pct.3 din Legea administraţiei publice locale  
nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii  în Spitalul municipal  „ Dr. Pop Mircea”Marghita către  Municipiul 
Marghita  

 Art.2 Se împuterniceşte dl. Talpoş Dorel –Marcel – primar al municipiului 
Marghita  şi d-na Kalmar Ilona Gyongyi – şef birou buget- contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita , pentru  semnarea 
protocolului de  predare- preluare  în vederea transferului  managementului asistenţei 
medicale al Spitalului municipal „ Dr.Pop Mircea” Marghita. 
 Art.3 Prezenta hotarâre se comunica cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, 
Primarul municipiulu Marghita, Direcţia de Sănătate Publică Bihor, la dosar . 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
         Lupău   Gheorghiţă                                       Secretar jr.  Demeter Cornelia  
 
 

MARGHITA 
            Nr.69 din 24.06.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14  prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre�
privind aprobarea raportului de activitatea a asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2010 
 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24 iunie 2010, 
Văzând referatul Serviciului Administraţie locală , Autoritate tutelară şi Asistenţă socială 
nr.4416/18.06.2010, întocmit de d-na Ciupe Elena în calitate şef serviciu ‚avizul favorabil 
al comisiei Comisia socială, cultură, sport, tineret, învăţământ, 

Având în vedere prevederile art 40, alin.(2) din Legea 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, referitor la 
întocmirea şi prezentarea unui raport semestrial către consiliul local cu privire la 
activitatea asistenţilor personali, precum şi prevederile art.29 din H.G.nr.268/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art. 115, 
alin.(1), lit.b din Legea administraţiei publice locală, 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.l -Se aprobă raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav pentru perioada ianuarie- iunie  2010, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 –Prezenta  hotărâre se comunică, Instituţiei Prefectului Judeţul Bihor 
Primarului municipiului Marghita, Serviciului Administraţie locală , Autoritate tutelară şi 
Asistenţă socială, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, 
Secretariatului Comisiei Judeţene pentru Incluziune Socială din cadrul Direcţiei de 
Muncă 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Lupău Gheorghiţă          
            
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                             Secretar jr.Demeter Cornelia 
 
MARGHITA 
Nr.70/ 24.06.2010 
 
 
 
Adoptată cu  14 voturi pentru din 14 consilieri prezenţi 
 



Anexa la H.C.L. nr. 70/24.06.2010  
  
 

RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA  ASISTENŢILOR  PERSONALI  DESFĂŞURATĂ  ÎN  

SEMESTRUL I  AL ANULUI 2010  
  

In conformitate cu prevederile art. 29, alin.1 din H.G. nr. 268/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind 
protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Compartimentul de asistenta 
sociala de la nivelul primăriei, trebuie sa prezinte  Consiliului local un raport care trebuie 
sa conţină date referitoare la activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav, precum:  

- Dinamica angajării asistenţilor personali; 
- Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului 
de odihna, in strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de 
tip respiro; 
- Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi; 
- Numărul de controale efectuate si problemele sesizate. 

  Precizam că în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, rolul compartimentului de specialitate a 
fost acela de a monitoriza in condiţii optime atribuţiile si obligaţiile care le revin 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei 
acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o 
cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale si spirituale ale 
lor. Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el 
are dreptul fundamental la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei 
de handicap şi a reinserţiei sociale. Îngrijirile ce li se acordă, pot permite persoanelor cu 
handicap grav sa îşi valorifice potenţialul fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, 
în pofida handicapului de care suferă. 

Ţinând cont de aceste aspecte, în 2010/semestrul I, Serviciul Administraţie locală 
autoritate tutelară şi  asistenţă socială, raportează următoarele: 

Dinamica angajarii asistentilor personali. 
1. In perioada 01.01.2010-30.06.2010 au fost angajaţi un număr de  6 asistenţi 

personali şi s-au înregistrat un număr de 2 sistări ale contractului individual de munca al 
acestora . Sistările contractelor de munca, s-au datorat: un caz datorită decesului 
persoanei cu handicap si  un caz datorită opţiunii pentru primirea unei îndemnizaţii lunare 
conform art. 41, alin.3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. Nu s-au semnalat situaţii de desfacere a contractului de muncă 
al asistenţilor personali care să afecteze negativ starea bolnavului. 

2. La data de 30.06.2010, in evidentele Serviciului, se afla un număr de 38  
persoane cu handicap grav care beneficiază de asistent personal angajat pe baza de 
contract individual de munca, si 1 asistent personal cu contractul individual de muncă 
suspendat , acesta fiind in concediu pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani 

3. Conform evidentelor Serviciului asistenţii personali îngrijesc un număr de 18 
copii cu dizabilităţi şi 20 persoane adulte cu handicap. 



 
b) Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada 

concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a 
centrelor de tip respiro. 
  Referitor la acest aspect precizăm că pe raza municipiului nu sunt înfiinţate şi nu 
funcţionează Centre de tip respiro. Menţionăm ca aceste Centre urmează a fi înfiinţate ca 
structuri fără personalitate juridică în subordinea consiliilor judeţene, în structura 
Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului, cu avizul şi sub 
îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. . 
Întrucât nu sunt condiţii de înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de 
odihnă si nu există nici posibilitatea găzduirii bolnavului într-un Centru de tip respiro, s-a 
luat măsura legală de acordare pentru persoana cu handicap grav a unei îndemnizaţii 
echivalente cu salariul net al asistentului personal. Indemnizaţia echivalenta cu salariul 
net al asistentului personal se va acorda in luna august 2010 unui număr de 38 persoane 
cu handicap grav, iar un număr de 38 asistenţi personali vor beneficia astfel de concediu 
de odihna, in lunile august-septembrie. 
 

c) Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi. 
Preciză m că în conformitate cu prevederile art. 37, lit. a din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenţii personali 
au obligaţia sa participe o data la 2 ani la o instruire organizata de angajator. Tematica de 
instruire a fost stabilita prin Ordinul nr. 319/02.10.2007 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emis in termen de 90 de zile de la data intrării 
in vigoare a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap. Instruirea a unui număr de 31  asistenţi personali a avut loc in data de 
08.10.2009 la sediul Primăriei Marghita, cu sprijinul Fundaţiei Ruhama -Oradea, 
prelucrându-se tematica sus menţionată. 

 
d) Numărul de controale efectuate si problemele sesizate. 
Verificările efectuate de către inspectorii din cadrul Serviciului au vizat 

următoarele aspecte: modul in care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale 
asistentului personal, evaluarea sociala si psihologica atât a asistentului personal cat si a 
persoanei cu handicap grav. În urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul 
persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. In cursul anului 
2010/semestrul I au fost controlate la domiciliu un număr de 40  persoane cu handicap 
grav, care nu au sesizat aspecte negative legate de activitatea asistentului personal dar şi-
au manifestat dorinţa ca societatea să fie mai deschisă la problemele lor, în special 
privind socializarea, integrarea in şcolile speciale, şi participarea la activităţi sportive, 
culturale si distractive. 
  

Alte servicii de care beneficiază persoanele cu handicap: 
1. Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap grav care optează pentru 

aceasta forma de protecţie in locul asistentului personal. Menţionăm ca în anul 
2010/semestrul I s-au înregistrat un număr de 8 cazuri noi de acordare a îndemnizaţiei 



pentru persoanele cu handicap grav sau pentru reprezentanţii legali ai acestora , numărul 
total fiind de 84 de îndemnizaţii. 

2. Ajutoare de urgenta: sunt acordate în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare ajutoare , în cazul decesului persoanelor cu handicap grav sau a rudelor de gradul 
I al acestora.  

In concluzie, apreciem că serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin 
intermediul Compartimentului de specialitate al municipiului Marghita, în speţă 
angajarea asistentului personal, sunt de bună calitate, sunt monitorizate de inspectorii 
compartimentului de specialitate iar prin acţiunea preventivă a acestora s-a evitat apariţia 
conflictelor şi rămânerea in familie a bolnavului. De asemenea s-a accentuat asupra 
consilierii psihologice a asistenţilor personali in special in cazul in care bolnavul suferă 
de afecţiuni mintale. 

Prezentăm mai jos  situaţia privind dinamica angajării asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a îndemnizaţiilor lunare. 
  
 

Lu
na

 

Numărul de asistenţi 
personali pentru 
persoanele cu handicap 

Numărul de îndemnizaţii cuvenite părinţilor 
sau adultului/reprezentantului 
legal/Ord.794/380/2002 

Număr 
TOTAL 
asistenţi 
personali şi 
număr total 
îndemnizaţii 

TOTAL 
din 
care: 

Copii Adulţi TOTAL, 
din care 

Părinţi/ 
reprezentant 
legal 

Adulţi/ 
Reprezent. 
        legal 

 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=1+4 

31.12. 
2009 34 17 17 95 14 81 129 
IAN 0 0 0 -5 0 -5 -5 
FEB +1 0 +1 -2 -1 -1 -1 
MART +1 +1 0 -3 -3 0 -2 
APR +2 0 +2 -2 0 -2 0 
 MAI 0 0 0 0 0 0 0 
IUN 0 0 0 +1 0 +1 +1 
SEM I 
2010 38 18 20 84 10 74 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Lupău Gheorghiţă          
            
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                             Secretar jr.Demeter Cornelia 



CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind aprobarea amplasării în principiu şi stabilirea   locaţiei pentru 

amplasarea bustului eroului naţional Avram Iancu 
 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2010, 

Având în vedere: 
- adresa nr.4262/14.06.2010 prin care Societatea Culturală „ Avram Iancu” , filiala 
Marghita , solicită aprobarea locaţiei şi   amplasării unui monument reprezentând bustul 
eroului naţional Avram Iancu, în municipiul Marghita, avizul favorabil al Comisiei 
socială, cultură, sport, tineret, învăţământ şi Comisiei de urbanism, 
- raportul de specialitate nr.4417/18.06.2010 întocmit de d-na Demeter Cornelia, în 
calitate de secretar al municipiului Marghita 
- prevederile Legii 422/2001privind protejarea monumentelor istorice art.3, art.36 

 În baza art.36alin(2)  lit.d şi art.6 lit a , pct.10 din Legea administraţiei publice 
locale  nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Hotărăşte: 

 
 Art.1 Se aprobă , în principiu, amplasarea bustului eroului naţional „ Avram 
Iancu”, în parcul din  faţa Casei de Cultură Marghita.,teren proprietate publică a 
municipiului Marghita,   
 Art.2 Amplasarea bustului se va face după obţinerea certificatului de urbanism şi 
a  avizului Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiuluiMarghita, Instituţia 
Prefectulşui Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului,Asociaţiei 
Culturale „ Avram Iancu” Marghita. 
 

 
 
 
Presedinte de sedintă 

                           Lupău Gheorghiţă                                              
          Contrasemnează 

                                                                                                                   secretar 
                                                                                                             jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr.71 din 24.06.2010 
 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14 prezenti 

 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotararea  
privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita. 
 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2010, 

 Văzând referatul  de specialitate  al doamnei contabile Kalmar Gyongyi  prin care se 
propune repartizarea sumelor pentru cultele religioase 

 Având în vedere : 

- solicitările de acordare a suvenţiei financiare de la bugetul local a unităţilor de cult 
aparţinând cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita. 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/30 august 2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru culte religioase  recunoscute din România şi modificată prin 
Legea 125/18 martie 2002. 

- H.G. 1470/12.12.2002 privind aprobarea normelor metodologice  pentru aplicarea 
prevederilor O.G. 82/2001 

- HCL nr. 31 din 12 martie 2010, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
Avand avizul favorabil al comisiei  de specialitate  
In baza legii  45 din legea nr. 215/2001,legea administratiei publice locale , 

republicată, cu modificărileşi completările ulterioare 

                                                       Hotărăşte : 
Art. 1 Se aprobă repartizarea sumelor pentru următoarele cultele religioase 

pentru  lucrări de întreţinere şi construcţie astfel  :       
    

Nr. 
Crt. 

Denumire cult 
Adresa 

Suma 
repartizată pe anul 2010  

1 Parohia Ortodoxa 
Marghita I 

1.000 lei  

2 Parohia Ortodoxa 
Marghita II  

1.000 lei 

3 Parohia Ortodoxă Cheţ  1.000 lei 
4 Parohia Ordodoxa 

Ghenetea  
1.000 lei 

5 Parohia Romano-
Catolica 

1.000 lei 

6 Parohia Reformată 
Marghita 

1.000 lei 

7 Parohia Reformata Cheţ 1.000 lei 
8 Parohia Greco-Catolcia 

Marghita  
1.000 lei 

9 Parohia Greco-Catolica 
Ghenetea  

1.000 lei 

10 Parohia Greco-Catolica 
Cheţ 

1.000 lei 



11 Biserica Penticostală 
Salem  

1.000 lei 

12 Biserica Penticostală 
maghiara  

1.000 lei 

13 Biserica baptista “ Sfinta 
Treime” 

1.000 lei 

14 Biserica baptista 
maghiară 

1.000 lei 

15 Biserica baptista Cheţ  1.000 lei 
 Total: 15.000 lei  

 

 

Sumele respective vor fi repartizate pe cele 4 trimestre prin grija Biroului  buget-

contabilitate, in baza sumelor aprobate prin HCL nr. 31 din 12 martie 2010. Diferenta de 

65.000 lei va fi repartizată proprorţional cu numărul enoriaşilor declaraţi  la ultimul  

recensământ al populaţiei si in functie de procentul de realizare a bugetului  local.  

 Art. 2 Cultele religioase beneficiare a sumelor respective  au obligaţia de a depune acte 

justificative pentru decontarea sumelor până la 31. decembrie a fiecărui an. În cazul  primirii 

sprijinului financiar în a doua parte a trim. IV, justificarea se va face în cel mult 45 de zile de la 

primirea acestuia.  

 Art. 3 Prezenta  hotărâre  se va comunica : Institutiei Prefectului Judeţului Bihor 
primarului municipiului Marghita ;Biroului contabilitate;cultelor religioase beneficiare.  

       

 
 
 
                        Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              
                                                                                                          Contrasemnează 
                                                                                                                   secretar 
                                                                                                              Demeter Cornelia           
 
 

MARGHITA 
            Nr. 72 din 24.06.2010 
 
 
 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14  prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind însuşirea rapoartelor de evaluare, aprobarea preţului de pornire , a 
caietului de sarcini ,pentru vânzarea la licitaţie publică deschisă a terenului 

proprietate privată a municipiului Marghita situat în str. Progresului. 
Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 

24.06.2010, 
Având în vedere: 
raportul  de specialitate nr.4487 /21.06.2010 întocmit de d-na ing. Bisa Eva în 

calitate de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii publice, avizul favorabil 
al Comisiei de  buget finante- comisiei de administrare a domeniului public si privat 
,Comisiei juridice, Comisiei de urbanism, rapoartele de evaluare întocmite de expert 
evaluator prin care este estimată  valoarea de piaţă  a proprietăţii în vederea vânzării , 
caietul de sarcini , 

    În baza art.36 , alin 5 lit b şi art.123 din Legea administraţiei publice locale  
nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Hotărăşte: 
Art.1 Se însuşesc rapoartele de evaluare  privind vânzarea la licitaţie publică 

deschisă a terenului proprietate privată a municipiului Marghita  , situat pe str. 
Progresului în suprafaţă de 15.058 mp ,care se constituie din: 666 mp având nr.cad.1179; 
555 mp având nr.cad.1183;  555 mp având nr. cad.1184; 630 mp având nr. cad.101144, 
lot 1; 630 mp având nr. cad.101145, lot 2; 630 mp având nr. cad.101146, lot 3; 630 mp 
având nr. cad.101147, lot 4; 630 mp având nr. cad.101148, lot 5; 630 mp având nr. 
cad.101149, lot 6; 630 mp având nr. cad.101150, lot 7; 1680 mp având nr. cad.101151, 
lot 8; 600 mp având nr. cad.101131, lot 1; 600 mp având nr. cad.101132, lot 2; 600 mp 
având nr. cad.101133, lot 3; 600 mp având nr. cad.101134, lot 4; 598 mp având nr. 
cad.101135, lot 5; 598 mp având nr. cad.101136, lot 6; 600 mp având nr. cad.101137, lot 
7; 600 mp având nr. cad.101138, lot 8; 600 mp având nr. cad.101139, lot 9; 600 mp 
având nr. cad.101140, lot 10; 598 mp având nr. cad.101141, lot 11; 598 mp având nr. 
cad.101142, lot 12; 

 
Art.2 Preţul de pornire la licitaţie publică deschisă  a terenurilor   de la art.1  din 

prezenta hotărâre va fi preţul din rapoartele de evaluare, 
 
Art.3 Se aprobă Caietele de sarcini care vor sta la baza vânzării prin licitaţie publică 

a terenurilor  de la art. 1 din prezenta hotărâre. 
 
Art.4 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Biroul de urbanism şi 

amenajarea teritoriului- compartimentul achiziţii publice 
 
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiuluiMarghita, Instituţia 

Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului, la dosar. 
 

 



Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   secretar 
                                                                                                             jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr.73 din 24.06.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14 prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL  LOCAL  AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
  

 
 

Hotărâre 
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP 

 
 
 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2010, 

Având în vedere Raportul de specialitate nr .4413/18.06.2010  al  
Compartimentului de mediu şi Expunerea de motive nr. 4414/18.06.2010 ,a primarului 
municipiului Marghita privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Ecolect Group, avizul favorabil al:  Comisiei de  buget finante- comisiei de administrare 
a domeniului public si privat ,comisiei de  urbanism  

Ţinând cont de prevedere: 
- art. 11, 12, 13, ale art. 36, alin. (7), lit. c) şi ale art. 92 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

-  Legii serviciilor de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

-  Legii nr.27 din 2007 privind aprobarea OUG nr. 61 din 2006 pentru modificarea 
şi completarea OUG nr.78 din 2000 privind regimul deşeurilor, ale H.G. 
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice, 

-  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art. 45 şi 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRÂŞTE 

 
  Art.1  Se  constituie Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT 

GROUP, cu participarea  municipiului  Marghita , prin Consiliul Local  Marghita, în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT GROUP”,  persoană 
juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 
republicată  în calitate de membru fondator . 

 Art.2 Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOLECT GROUP conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.3  Se împuterniceşte Dl.Talpoş Dorel-Marcel , primar al municipiului 
Marghita, cetăţean român, născut la data de 30.01.1968 la Marghita, jud. Bihor, 
domiciliat în municipiul Marghita, str. Borsecului nr. 29, ap.1, jud. Bihor, posesor al  C.I. 
seria XH, nr.554724, eliberat(ă) de SPCLEP Marghita la data de 14.05.2008, să semneze 



în numele şi pe seama Consiliului Local Marghita, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ..ECOLECT GROUP., anexate la prezenta hotărâre şi să 
reprezinte Consiliul Local  Marghita în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

               Art.4  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT GROUP” va avea 
sediul în România, Mun. Oradea, str. Parcul Traian nr.5, jud Bihor, şi un patrimoniu 
iniţial de 5000 de Ron.  
         Art.5 Se împuterniceşte domnul Vamos Tibor consilier juridic în cadrul Consiliului 
Judeţean Bihor identificat prin CI seria XH nr.614948  eliberat de SPCLEP Marghita la 
data de 08.05.2009 să efectuze toate demersurile necesare dobândirii personalităţii 
juridice a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group. 
        Art.6 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 
Marghita  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Art.7      Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
- Consiliul Judeţean Bihor Direcţia Tehnică- Compartimentul Unitatea  de 
Implementare a Proiectului  

                     -     Primarul municipiului Marghita 
 

 
 
 
 
 
 
                      Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              
                                                                                                 

          Contrasemnează 
                                                                                                                   secretar 
                                                                                                              Demeter Cornelia           
 
 
 
 

MARGHITA 
            Nr.74 din 24.06.2010 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 13 consilieri din 13 prezenti 
 
 
 
 
  
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNCIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind  cuprinderea în domeniul privat al localităţii a  unor terenuri situate in 
intravilan     pe care sunt edificate  constructii , situate in Marghita . 

 Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  24 iunie 
2010,  
 Având în vedere: 
 Referatul comisiei locale de aplicare a legilor proprietatii, nr.4418 din 18.06.2010 
Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; Legea 
18/1991 privind  aplicarea legii fondului funciar, cu modificările si completările 
ulterioare, avizul favorabil al  Comisiei de administrare a domeniului public si privat 
,Comisiei juridice, Comisiei de urbanism 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001, 
legea administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se aprobă cuprinderea în domeniul privat al municipiului Marghita a 
următoarelor suprafeţe de teren pe care sunt edificate constructii , situate în intravilanul 
localităţii Marghita . 
Suprafaţă totală  1895 mp.   care se compune din : 
- cota de 317/809 mp. din nr. topo. 411/1, inscris in C.F. 727 Marghita, 
- cota de 829/2208 mp. din nr. topo. 410, inscris in C.F. 753 Marghita,  
- cota de 248/780 mp. din nr. topo. 411/5, inscris in C.F. 2684 Marghita, 
- cota de 63/931 mp. din nr. topo. 452/3, inscris in C.F. 2684 Marghita, 
- cota de 152/1566 mp. din nr. topo. 453/3, inscris in C.F. 2684 Marghita, 
- cota de 144/1091 mp. din nr. topo. 456/1, inscris in C.F. 2684 Marghita, 
- cota de 54/795 mp. din nr. topo. 407/2, inscris in C.F. 538 Marghita, 
- supraf.de 88 mp cu nr.topo.1473/1, înscris în C.F. 100339 Marghita 

Art.2 Se aprobă  cuprinderea în domeniul privat al municipiului Marghita a 
următoarelor construcţii în suprafaţă totală de 479 mp după cum urmează: cabinete 
medicale  cu suprafaţa construită  de 351 mp  şi 83 mp, laborator de analize medicale cu 
suprafaţa de  45 mp, situate pe str. Calea Republicii nr. 29  

Art.3 Prin grija compartimentului de cadastru se va proceda la întabularea 
terenului în CF Marghita.  

Art.4 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, 
Primarul municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, la dosar . 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   secretar 
                                                                                                      jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr. 75  din 24.06.2010 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  13 consilieri din 13 prezenti 



  CONSILIUL LOCAL AL  AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 

      
Hotărâre 

      pentru modificarea şi completarea HCL nr. 35/1999, cu modificarile si 
completarile ulterioare  , privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Marghita si stabilirea regimului juridic la unele 
terenuri 

 
 Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa din data de 24.06. 2010 ,  
 Având în vedere: 
- expunerea de motive precum si Raportul de specialitate nr.4421  din  18..06.2010, al 
compartimentului cadastru, avizul favorabilal Comisiei de administrare a domeniului 
public si privat ,Comisiei juridice, Comisiei de urbanism 
  -HG nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor;   
-Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;Legea 
18/1991privind  aplicarea legii fondului funciar, cu nmodificările si completările 
ulterioare 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001, 
legea administraţiei publice locale, republicată, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă modificarea HCL nr. 35/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Marghita după cum urmează: 

1. Poziţiile nr.  409- 424 se anuleaza  dându-se următorul continut: 
Pozitia 409:  
  coloana 1  va avea următorul cuprins :  cod de clasificare 1.6.2. 
  coloana 2, va avea următorul cuprins:” Spitalul municipal Dr. Pop Mircea „  bloc 
A-E , camera de garda, birou de primire, magazii si atelier ,spalatorie, casa 
pompe, turn apa, , depozite, garaj, chiosc alimentar  
    coloana 3 va avea următorul cuprins   Str. Eroilor nr. 12 nr. cadastral 373 
,suprafata totala de 13127 mp. din care suprafata construita  3675  mp.,” 
  coloana 4 va avea urmatorul cuprins: 1968 
, coloana  5 va avea urmatorul cuprins: „  96.609.920,52 lei ” 
Poziţia nr. 410 
 coloana 1  va avea următorul cuprins :           cod de clasificare 1.6.4. 

           coloana 2, care va avea următorul cuprins:” centrala termica”,            coloana 3,   
care va avea următorul cuprins:” Str. Eroilor nr. 12 nr. cadastral 373  , suprafata 
construita  52 mp. ”,  
 coloana 4 va avea următorul cuprins:  ” 1968” 

           coloana 5 va avea următorul cuprins:   216.837,91 lei   
Pozitia 411: 



 coloana 1  va avea următorul cuprins :           cod de clasificare 1.6.2 
 coloana 2, care va avea următorul cuprins. Bloc alimentar  si magazie 
 coloana 3 va avea următorul cuprins   Str. Crisan nr. 11/A, suprafata teren  785 
mp. , supraf. construita 515 mp.  

           coloana 4  va avea urmatorul cuprins: 1983  
           coloana 5 va avea următorul cuprins: 1.511.983,70 lei  

  
Art. 2  Se incredinteaza Biroul de administrare a domeniului public si privat  pentru 
inaintare la Consiliul Judetean a hotararii respective in vederea completarii HG  970/2002 
privind atestarea domeniului public al judetului Bihor 
 
Art.3 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrarte a dopmewniului 
public şi privat, Biroului buget-contabilitate,la dosar . 
 

 
 
 
 
Presedinte de sedintă 

                           Lupău Gheorghiţă                                              
          Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar 
jr. Demeter Cornelia           

 
 
 
 
 
MARGHITA 

            Nr. 76 din 24.06.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14 prezenti 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNCIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind modificarea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea  terenului 

în suprafaţă de 220 mp/1071din nr. top. 362/2 situat în municipiul Marghita,  în 
vederea amenajării unei parcări auto 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2010, 

Având în vedere: 
- referatul de specialitate nr.4412/18.06.2010 şi fişa de evaluare a terenului propus 

spre concesionare  în vederea amenajării  unei parcări auto,întocmite de d-na ing. Bisa 
Eva în calitate de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii publice, 

- prevederile H.C.L. nr.151/2009 privind aprobarea , în principiu, a concesionării 
prin licitaţie publică ,în vederea amenajării unei parcări  auto, a terenului în suprafaţă de 
220 mp/1071 mp., înscris în CF 1457, nr.topo.362/2, 

- prevederile H.C.L. ne. 159/16.12.2009 privind aprobarea caietului de sarcini  şi 
însuşirea raportului de evaluare  pentru cencesionarea  prin licitaţie publică  a suprafeţei 
de 220 mp/1071mp din nr. topo.362/2, în vederea amenajării  unei parcări, 

            -  prevederile art.17 şi art.16 alin (1) din Legea 50/1991 privind  autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 

- avizele favorabile al ale comisiilor de specialitate  
În baza dispoziţiilor art.36 alin(2), lit.c şi art.45 şi art.123 din Legea administraţiei 

publice locale  nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Hotărăşte: 
Art.1 Se aprobă reducerea preţului de pornire la licitaţie de la 19,20 lei/mp/an      

( 1,60 lei/mp/ lună)  la 6  lei /mp/an, pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 220 
mp/1071 din nr. top.362/2, înscris în CF nr.1457,  în vederea amenajării unei parcări auto. 

Art.2 Se abrogă art.2 din cuprinsul H.C.L nr. 159/16.12.2009 prin care a fost 
aprobat preţul de pornire  la licitaţie de 19,20 lei/mp/an pentru concesionarea terenului în 
suprafaţă de 220 mp/1071 din nr. top.362/2, înscris în CF nr.1457,  în vederea amenajării 
unei parcări auto. 

Art.3 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Biroul de urbanism  şi 
amenajarea teritoriului- Compartimentul achiziţii publice. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, 
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului- 
Compartimentul achiziţii publice. 
 

Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   secretar 
                                                                                                             Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr.77 din 24.06.2010 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 13 consilieri din 13 prezenti 



  CONSILIUL LOCAL ALAL  MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
           

Hotărâre 
privind aprobarea constituirii unei servituti de trecere  cu destinatia de drum de 
acces  auto pe terenul , proprietate publica cu nr. cadastral  860 in favoarea 
terenului cu nr. topo  432/5 in suprafaţă de  430 mp. , proprietatea domnului Popa 
Adrian.  
Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa din data de 24.06. 2010 ,  

Avand in vedere 
- cererea domnului Popa Adrian  nr. 1/3294 din 7.05.2010 si avizul favorabil al 

comisiei de urbanism si amenajare a teritoriului  
- raportul de specialitate al  doamnei secretar Demeter Cornelia inregistrat sub nr. 4488 

din 21.06.2010, avizul favorabil al Comisiei de administrare a domeniului public si 
privat , 

 Comisiei de urbanism 
- cu respectarea art. 616 din Codul civil si art. 13 alin. 1 din Legea 213/1998 , privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
În baza art.36alin(2)  din Legea 215/2001 legea administratiei publice locale  
 

Hotărăşte : 
 
Art. 1 Se aprobă constituirea unei servituţi de trecere  cu destinaţia de drum de acces 
auto, cu o lăţime de 1,60 m, pe terenul  proprietate publică cu nr. cadastral  860 în 
favoarea terenului cu nr. topo  432/5 în suprafaţă de  430 mp. , proprietatea domnului 
Popa Adrian.  
Art. 2 Se aproba incheierea unui contract  gratuit în forma autentificată  cu precizarea că 
amenajarea căii de acces  auto şi a altor modificări necesare se va face pe cheltuiala 
proprietarului fondului dominant, respectiv domnul Popa Adrian.  
Art.3 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrarte a dopmewniului 
public şi privat, Comparimentului juridic, la dosar . 
 
 
 

Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
MARGHITA 

            Nr. 78 din 24.06.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 13 consilieri din 13 prezenti 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                                                         

     Hotarare 
                privind desemnarea a doi reprezentanti    ai Consiliului Local al 
municipiului Marghita in consiliul de administratie  al Spitalului municipal „Dr. 
Pop Mircea” din Marghita 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 24 iunie 

2010  

Avand in vedere referatul nr. 4555 din 23.06.2010  intocmit de sercetar al 

municipiului Marghita, d-na Demeter Cornelia 

In baza art. 186 din Legea 95/2006 , cu modificările ulterioare , art. IV alin. 1 din 

OUG 48/2010   

In conformitate cu legea 215/2001, legea administraţiei publice locale , cu 

modificările si completările ulterioare 

                                             Hotărăşte: 

    Art. 1 Se desemnează din cadrul Consiliului Local al municipiului Marghita în 

consiliul de administraţie  al Spitalului municipal Dr. Pop Mircea din Marghita  domnii : 

Ec.Buzila Sorin -Petru       

      Arkosi Anton 

Supleanti: Bălănean Cristian 

                  Lupău Gheorghiţă 

Art.2. Prezenta se comunica cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarului 

municipiului Marghita,  Spitalului „ dr.Pop Mircea” Marghita în vederea  înfiinţării 

consiliului de administraţie la nivelul instituţiei.  

 

Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                                            Secretar 
        jr.  Demeter Cornelia  
 
 
 

MARGHITA 
            Nr.79 din 24.06.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 13  consilieri din 13 prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din    29 iulie 

2010  şi aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare 
 

 
 Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie   
2010 , 
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispoziţia primarului de convocare a 
şedinţei , nr.555   din 18.06.2010  
     În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală şi respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare din  29 iulie 2010  după cum urmează: 
 
1 Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare, a  imobilului, teren  în suprafaţă de 858 mp  cu nr. cad. 100406  şi construcţie în 
suprafaţă de 41 mp cu nr. cad. 100406-C1,  reprezentând sediu CVPS, situat pe str. 
Progresului nr.6 A, Marghita, înscrise în C.F. 100406, Marghita 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
Raport de avizare: Comisia de  buget finanţe- comisia de administrare a 
domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  
Comisia de urbanism  

2.Proiect de hotărâre privind vânzarea la licitaţie publică deschisă cu strigare  a  
imobilului  -   teren cu construcţii- proprietate privată a municipiului Marghita  , situat în 
comuna Popeşti, satul de vacanţă Pădurea Neagră , cu destinaţia iniţială : Casă de vacanţă 
( vila 1) şi aprobarea  caietului de sarcini şi  instrucţiuni pentru ofertanţi 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de  buget finanţe- comisia de administrare a 
domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  
Comisia de urbanism 

3.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită  a terenului în  suprafaţă de 
150 mp/3746  din nr. cad. 342 , proprietate publică  a municipiului Marghita,  către 
Parohia Ortodoxă din Cheţ  în vederea construirii unei case parohiale 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  
Comisia de urbanism 



4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr. 44 din 25.03.2010 
pentru atribuirea în folosinţă gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita a unor 
suprafeţe de teren de câte 500mp.  

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  
Comisia de urbanism 

5.Proiect de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri  din proprietatea publică  a 
municipiului Marghita  în proprietatea publică a statului.  

Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
           Raport de avizare:  Comisia de urbanism 

      Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  contractului  de închirierea nr. 
1523/06.07.2009  şi a redevenţei pe durata prelungirii. 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  

7.Proiect de hotărâre pentru  analiza cererii depusă de dl. Nan Iosif, domiciliat în 
Marghita, str. Arany Janos  nr. 132 prin care solicită scutirea  impozitului pe clădiri şi 
teren, retroactiv din anul 2006. 

Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
           Raport de avizare:  Comisia de  buget finanţe 
8. Proiect de hotărâre privind  acordarea  unui sprijin financiar  din sumele aprobate din 
bugetul consiliului local  pe 2010 pentru asociatiile si fundaţiile non-profit  cu activitate  
culturală care au depus proiecte eligibile. 
                Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
               Raport de avizare:  Comisia de  cultură, sport, tineret 
9.Proiect de horărâre privind  validarea Dispoziţiei  primarului nr.647 din 16.07.2010 
privind  rectificarea bugetului local al municipiului Marghita în urma repartizării 
influenţelor rezultate din recalcularea sumelor repartizate prin H.G. 369/2010 
Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 

Raport de avizare: Comisia de  buget finanţe 
Comisia juridică, 

10. Proiect de horărâre privind trecerea din proprietatea publică  a municipiului  şi 
administrarea Consiliului local  în proprietatea publică  a statului şi administrarea  M.A.I. 
– I.P.J. – Bihor  a unei părţi  din imobilul situat în Marghita, str. Piaţa Independenţei nr. 
19. 

 Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridică, 

11. Informare semestrială privind activitatea de apărare împotriva incendiilor  şi protecţie 
civilă  desfăşurat de C.L.S.U. , S.V.S.U. , Compartiment situaţii de urgenţă din 
Municipiul Marghita şi Programul  cuprinzând măsuri  şi acţiuni rezultate  în urma 
constatărilor  controlului executat de I.S.U. – Crişana  în perioada 21-25.06.2010 pentru 
respectarea reglementărilor în domeniul situaţiilor de urgenţă ( conform O.M.A.I. nr. 
163/2007 art.16 lit.j) 



 Prezintă : inspector ISU Horvath Ştefan 
 
12. Probleme curente  
  

Art.  2 Se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind 
modificarea şi completarea art.3  şi art.4 din HCL  nr.5 din 28.01.2010 privind aprobarea 
concesionării serviciului public  de administrare a parcărilor  publice cu plată din 
municipiul Marghita. 

Iniţator: viceprimar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de  buget finanţe şi de administrare a domeniului 
public si privat ,Comisia juridică,  
   
 
Art. 3  Se  aprobă procesul   verbal al şedinţei   ordinare  din  24. 06.2010  în 

forma prezentată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, la începutul şedinţei . 
  

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica la afişier, Primarului municipiului Marghita, 
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, la dosar  
 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
 

 
MARGHITA 

            Nr._80 din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  15  consilieri din  15 prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de vânzare, a  

imobilului, teren  în suprafaţă de 858 mp  cu nr. cad. 100406  şi construcţie în 
suprafaţă de 41 mp cu nr. cad. 100406-C1,  reprezentând sediu CVPS, situat pe str. 
Progresului nr.6 A, Marghita, înscrise în C.F. 100406, Marghita  
 
- Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 29.07.2010, 

Având în vedere: 
- raportul  de specialitate nr.5431 /21.07.2010 întocmit de d-na ing. Bisa Eva în calitate 

de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii publice, 
- raportul  de evaluare întocmit de expert evaluator prin care este estimată  valoarea de 

piaţă  a proprietăţii în vederea vânzării , procesul verbal al comisiei de negociere, 
- H..C.L. nr.45/2005, lit.B, pct.4  privind vânzarea  directă , fără licitaţie publică  a 

terenurilor  folosite de gospodării  ale populaţiei sau de agenţi economici 
- H.C.L.nr.51/29.04.2010 privind aprobarea în principiu a vânzării imobilului 

reprezentând sediu CVPS Marghita, teren-858 mp şi construcţie 41 mp, înscris în CF 
100406 Marghita, nr. cad. 100406 şi nr. cad. 100406-C1 , situat pe str. Progresului 
nr.6 A, către titularul dreptului de concesiune AJVPS Marghita, Clubul Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi 
    În baza art.36 , alin 5 lit b şi art.123 din Legea administraţiei publice locale  

nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărăşte: 

Art.1 Se însuşeşte raportul de evaluare  privind vânzarea  imobilului , teren  în 
suprafaţă de 858 mp  cu nr. cad. 100406  şi construcţie în suprafaţă de 41 mp cu nr. cad. 
100406-C1,  reprezentând sediu CVPS, situat pe str. Progresului nr.6 A, Marghita, 
înscrise în C.F. 100406, Marghita , către titularul dreptului de concesiune AJVPS 
Marghita, Clubul Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi. 

Art.2 Preţul de vânzare a imobilului de la art.1  din prezenta hotărâre  este de 12.500 
euro, preţ rezultat în urma negocierii pornind de la descrierile, constatările  şi calculele 
din Raportul de evaluare. Plata se va face în termen de 80 de zile  de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

Art.3 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului 
Marghita, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea 

teritoriului, AJVPS Marghita, Clubul Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, la dosar. 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
 

MARGHITA 
            Nr.81  din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  15  consilieri din  15 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
Hotărâre 

privind vânzarea la licitaţie publică deschisă cu strigare  a  imobilului  -   teren cu 
construcţii- proprietate privată a municipiului Marghita  , situat în comuna Popeşti, 
satul de vacanţă Pădurea Neagră , cu destinaţia iniţială : Casă de vacanţă ( vila 1) şi 

aprobarea  caietului de sarcini şi  instrucţiuni pentru ofertanţi 
 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2010, 

Având în vedere: 
- raportul  de specialitate nr.5433 /21.07.2010 întocmit de d-na ing. Bisa Eva în calitate 

de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii publice, 
- prevederile art.5 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea  publică şi 

regimul juridic   aplicabil acesteia, 
    În baza art.36 , alin 5 lit b şi art.123 din Legea administraţiei publice locale  

nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Hotărăşte: 
Art.1 Se aprobă  vânzarea la licitaţie publică deschisă cu strigare  a  imobilului  -   

teren în suprafaţă de 555 mp şi construcţie în suprafaţă de 162 mp- proprietate privată a 
municipiului Marghita  , situat în intravilanul  comunei Popeşti, sat Cuzap,  satul de 
vacanţă Pădurea Neagră , înscris în CF 50178 Popeşti sub nr. cad.50178. 

Art.2 Preţul de pornire la licitaţie publică deschisă  a terenurilor   de la art.1  din 
prezenta hotărâre este de   75.000  lei,  preţ rezultat din descrierile, constatările  şi 
calculele din Raportul de evaluare 

Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini  şi instrucţiuni pentru ofertanţi care vor sta la baza 
vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a  imobilului de la art. 1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Biroul de urbanism şi 
amenajarea teritoriului- compartimentul achiziţii publice 

Art.5 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului, la dosar. 
 

 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
 

MARGHITA 
            Nr.82 din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind atribuirea în folosinţă gratuită  a terenului în  suprafaţă de 150 mp/3746mp  

din nr. cad. 342 , proprietate publică  a municipiului Marghita,  către Parohia 
Ortodoxă din Cheţ  în vederea construirii unei case parohiale 

 
Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 

29.07.2010, 
Având în vedere: 

- raportul  de specialitate nr.5432 /21.07.2010 întocmit de d-na ing. Bisa Eva în calitate 
de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii publice, 

- cererea nr. 2607/09.04.2010 a Parohiei Ortodoxe din Cheţ  , prin care solicită 
atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei 
case parohiale; 

- H.C.L. nr. 28/07.08.2008  prvind darea în folosinţă gratuită  a suprafeţei de 1224 mp 
din nr. cad. 342, proprietate publică a municipiului Marghita  către Parohia Ortodoxă 
din Cheţ  în vederea construirii unei biserici 
    În baza art.36 , alin 5 lit b şi art.124 din Legea administraţiei publice locale  

nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită  a terenului în  suprafaţă de 150 
mp/3746 mp din nr. cad. 342 , înscris în C.F. nr. 7427 Marghita ,proprietate publică  a 
municipiului Marghita, situat în Cheţ,  către Parohia Ortodoxă din Cheţ. 

 
Art.2 Atribuirea  în folosinţă gratuită se face în scopul construirii unei case parohiale 

lângă biserica ortodoxă existentă. Durata  atribuirii în folosinţă       este pe perioada 
existentei construcţiei .     

 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 

Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului, Parohia 
Ortodoxă din Cheţ, la dosar. 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
 

MARGHITA 
            Nr.83  din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 
Hotărâre 

- privind modificarea şi completarea H.C.L. nr . 44 din 25.03.2010 pentru atribuirea 
în folosinţă gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita a unor suprafeţe 
de teren de câte 500mp.  

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 
2010  
Avand in  vedere : referatul de specialitate al comisiei locale de aplicare a legilor 
fondului  funciar , nr. 5506  din 23.07.2010;H.C.L.nr. 44 din 25.03.2010 pentru atribuirea 
în folosinţă gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita a unor suprafeţe de teren 
de câte 500mp;  cererile depuse de Parohiile Ortodoxă, Parohia Reformată, Parohia 
Greco-Catolică, Biserica Penticostală Maghiară in vederea acordării unor suprafeţe  de 
teren in zona de est a oraşului pentru construire lăcaşuri de cult. 

In baza, art. 124 din Legea 215/2001 , R , Legea administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare  

Hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cuprinderea în domeniul privat a cotelor părţi din  teren, 
proprietate de stat  în suprafaţă de 705mp/3182 mp  identificat cu nr. top. 2008/1 înscris 
în CF nr.5615, Marghita şi  1295 mp/8143mp identificat cu nr. top. 2007 înscris în CF 
nr.5615 Marghita. 

Art. 2 Se aproba modificarea art.1 din  H.C.L.nr. 44 din 25.03.2010 pentru 
atribuirea în folosinţă gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita a unor 
suprafeţe de teren de câte 500mp. 

Art.3. Art. 1 din H.C.L nr.44/25.03.2010 va avea următorul conţinut „Se aprobă 
atribuirea in folosinţă gratuită a  unor cote părţi  de  teren înscrise in CF nr. 5615 
Marghita  din suprafeţele705mp/3182 mp  identificat cu nr. top. 2008/1, şi  
1295mp/8143mp identificat cu nr. top. 2007, după cum urmează. 
                  Parohia Ortodoxă III Sf.Treime            – 500mp 
                  Parohia Reformată Marghita                 -  500mp     
                  Parohia Greco-Catolica Marghita          -  500mp.  
                  Biserica  Apostolica Penticostală Maghiară ” Maranata” --  500mp” 

Art. 4 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.1  din  
H.C.L.nr. 44 din 25.03.2010 pentru atribuirea în folosinţă gratuită unor unităţi de cult din 
municipiul Marghita a unor suprafeţe de teren de câte 500mp. 

Art. 5  Prezenta hotărâre se comunica cu: unităţile de cult, primarul municipiului 
Marghita,  Instituţia Prefectului Bihor,  biroul de urbanism  

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
MARGHITA 

            Nr.84  din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
Hotărâre 

privind trecerea locuinţelor pentru tineri  din proprietatea publică  a municipiului 
Marghita  în proprietatea publică a statului 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in şedinţa ordinară din 29  iulie 2010 
 Având în vedere referatul- expunere de motive întocmit de d-na jr. Demeter 
Cornelia în calitate de secretar al unităţii administrativ teritoriale Marghita,, adresa nr. 
8337/2008 din partea Guvernului României  , prin care se solicită Consiliului local al 
municipiului Marghita adoptarea unei hotărâri privind trecerea locuinţelor pentru tineri  
din proprietatea publică  a municipiului Marghita  în proprietatea publică a statului , 
 Cu respectarea: 
- Legii nr.89/2008 care modifică şi completează  Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea  

Agenţiei Naţionale pentru locuinţe; 
- H.G. nr.962/2001  modificată şi completată  de H.G. nr.165/2008 şi H.G. nr. 

889/2008  privind Normele metodologice  pentru punerea în aplicare a  prevederilor 
legii  

- prevederilor art. 9, alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea  publică şi 
regimul juridic  al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii 215/2001, Legea administraţiei publice locale , republicată, cu modificările 
ulterioare legale. 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1 Construcţiile  de locuinţe aferente imobilelor  identificate conform anexei  

la prezenta hotărâre  trec din proprietatea  publică a municipiului Marghita în proprietatea 
publică a statului , în vederea trecerii  acestora în proprietatea privată a statului conform 
prevederilor  legale. 
 Art.2 Construcţiile de locuinţe prevăzute la  art.1 , după trecerea lor în 
proprietatea  privată a statului, rămân  în administrarea Consiliului local  al municipiului 
Marghita  în vederea vânzării  locuinţelor /apartamentelor  către cei în drept, la cererea 
acestora, în condiţiile legii. 
 Art.3 Locuinţele/apartamentele prevăzute la art.2 , pentru care nu sunt înregistrate  
solicitări de cumpărare  în condiţiile legii, din partea titularilor  contractelor de închiriere 
, sau cele vacante se administrează  în continuare  ca locuinţe  pentru tineri , destinate 
închirierii. 
 Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Programe Construcţii  
Locuinţe  din cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 
 Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  Biroul 
de administrare a domeniului public şi privat  din cadrul Primăriei municipiului Marghita 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia   
MARGHITA 

            Nr.85  din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind aprobarea prelungirii  contractului  de închirierea nr. 1523/06.07.2009  şi a 
redevenţei pe durata prelungirii 

 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2010, 

 Având in vedere: 
- referatul de specialitate înregistrat cu nr. 5470/22.07.2010,  întocmit de d-na 

Demeter Cornelia în calitate de secretar al unităţii administrativ - teritoriale  
Marghita 

- cererea înregistrată la noi cu nr.. 1/4049/15..06.2010, din partea S.C. Gravitacio 
Instal SRL prin reprezentant Papp Laszlo, prin care solicită prelungirea 
contractului de închiriere nr. 1523/06.07.2009, 

- contractul de închiriere nr. 1523/06.07.2009, încheiat între Municipiul Marghita şi 
S.C. Gravitacio Instal SRL 

În baza art.36, alin.5 lit a şi lit.b , art.123 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată , cu modificările ulterioare, 

  
Hotărăşte: 

 
           Art. 1 Se aprobă prelungirea  contractului  de închiriere nr. 1523/06.07.2009 pe o 
perioadă de 1 an. 
 

Art. 2  Redevenţa închirierii este de  1,2 lei/mp./an pe teren şi 3,5 lei/mp/an 
pentru clădiri, sumă la    care se calculează şi se adaugă rata  inflaţiei.  

 
Art.3 Se încredinţează pentru prelungirea  contractului de închiriere nr. 

1523/06.07.2009, compartimentul juridic  
 

          Art. 4    Prezenta    se va comunica cu: Instituţia Prefectului Judeţului  Bihor; 
primarul municipiului Marghita; compartimentul  juridic;  S.C. Gravitacio Instal SRL. 

 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
MARGHITA 

            Nr.86  din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
Hotărâre 

 pentru analiza cererii depusă de dl. Nan Iosif, domiciliat in Marghita, str. Arany 
Janos  nr. 132 prin care solicită scutirea  impozitului pe clădiri şi teren, retroactiv 
din anul 2006. 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in şedinţa ordinară din 29  iulie 
2010 

Având in vedere  Raportul de specialitate al biroului de taxe si impozite locale , 
înregistrat sub nr. 1/3735 din 08.07.2010 precum şi  cererea cu actele justificative    
anexate de solicitant , dl  Nan Iosif , pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi 
teren , retroactiv pentru anul 2006  

Ţinand cont de :  
- art. 284 alin. 1  lit.b  din Legea 571/2003 – Cod fiscal  
- art.1 al Decretului –lege nr. 118/1990, modificat prin Legea nr.189/2000 – privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate  din motive politice  de dictatura 
instaurată  cu începere de la 6 martie 1945   , precum şi a celor deportate   în 
străinătate ori  constituite în prizonieri , republicat cu modificările şi completările  
ulterioare; 

- art.125  alin2 lit.e din O.G. 92/2003- Codul de procedură fiscală 
             In conformitate cu art. 36  alin. 4 lit. c  din  Legea 215/2001, legea administraţiei 
publice locale, republicată , cu modificările si completările ulterioare 
 
                                                                       Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aprobă cererea d-lui Nan Iosif, domiciliat în Marghita, str. Arany Janos  
nr. 132 prin care solicită scutirea  impozitului pe clădiri şi teren, retroactiv din anul 2006. 
 

Art. 2 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita; Instituţia 
Prefectului Bihor; Biroului taxe şi impozite locale; d-lui Nan Iosif. 
 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă 

                           Lupău Gheorghiţă                                              
          Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar 
jr. Demeter Cornelia           

 
MARGHITA 

            Nr.87 din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
Hotărâre 

privind  validarea Dispoziţiei  primarului nr.647 din 16.07.2010 privind  rectificarea 
bugetului local al municipiului Marghita în urma repartizării infuenţelor rezultate 

din recalcularea sumelor repartizate prin H.G. 369/2010 
 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2010, 

Având in vedere: 
-  referatul   de specialitate nr.5450/ 22. 07.2010 întocmit de  d-na ec. Kalmar Ilona 
Gyongyi în calitate de sef birou buget contabilitate , 
- adresa  nr. 32783/07.07.2010 a D.G.F.P. a Judeţului Bihor prin care s-a  aprobat 

repartizarea influenţelor  rezultate din recalcularea sumelor defalcate  din taxa pe 
valoare adăugată  în baza prevederilor H.G.369 /2010, pentru modificarea si 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2009 privind finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor 
de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 

- având în vedere prevederile art. 19 alin. (2), art.20 alin. (1) lit. c şi art. 82  din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- luând act de Dispoziţia   primarului nr. 647 din 16.07.2010 privind  rectificarea 
bugetului local al municipiului Marghita în urma repartizării influenţelor rezultate din 
recalcularea sumelor repartizate prin H.G. 369/2010 
In baza art. 36, alin.4 lit. a si art.45 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare.  
 

Hotărăşte: 
Art. 1 Se validează Dispoziţia primarului nr. 647 din 16.07.2010 privind  

rectificarea bugetului local al municipiului Marghita în urma repartizării influenţelor 
rezultate din recalcularea sumelor repartizate prin H.G. 369/2010 , prevăzută în anexa 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta  hotărâre se comunica cu: Primarul municipiului; Marghita; 
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; D.G.F.P.- Bihor; Biroului contabilitate ;la dosar. 
 
 

   
Preşedinte de şedinţă 

                           Lupău Gheorghiţă                                              
          Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar 
jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr.89   din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
          
 
     Hotarare  

 - privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociaţiile 
care desfăşoară  activităţi nonprofit  de interes local cu profil cultural din municipiul 
Marghita  considerate eligibile 

 
 
 

             Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29 iulie 
2010 

Având in vedere regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al municipiului Marghita  alocate pentru activităţi nonprofit  de 
interes local cu profil cultural 

În temeiul Ordonanţei  Guvernului nr. 51 din 11.08.1998 completată şi modificată 
cu Ordonanţa Guv. Nr. 2 din 30 ianuarie 2008 privind imbunatatirea sistemului de 
finanţare a programelor şi proiectelor culturale 
 
 
                                                                 Hotaraste: 
 
Art. 1 Se stabilesc ca eligibile în vederea acordării unui ajutor financiar următoarele  
asociatii care desfăşoară programe culturale: 
      Asociatia Kecenlet -.Tabara de dans popular  editia a V-a   
      Asociatia Culturala Margaritarul  -Creatie, prezentare, cântece şi poezie  
      Asociatia  Culturală Artistica Barcaul- Turneu Internaţional  de dans popular  
 
 
Art. 2   Se acordă  următoarele sume  din bugetul cu destinatie cultură  
      Asociatia Kecenlet -.Tabara de dans popular  editia a V-a  1500 lei  
      Asociatia Culturala Margaritarul  -Creatie, prezentare, cântece şi poezie -1300 lei 
      Asociatia  Culturală Artistica Barcaul- Turneu Internaţional  de dans popular – 1300 
lei 
 
Art. 3  Prin grija compartimentului juridic se vor încheia contractele privind finanţarea 
activităţii din cadrul programelor aprobate  
 
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu : 
                              Institutia Prefectului Bihor 
                              Primarul municipiului Marghita 
                              Asociatiile prevăzute la art. 1  
                              Biroul contabilitate 
                              Compartimentul juridic 

Preşedinte de şedinţă 



                           Lupău Gheorghiţă                                              
          Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar 
jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr.88   din 29.07.2010 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIUL MARGHITA 
JUDETUL BIHOR 
 
 
 
    Hotarâre  
- pentru trecerea din proprietatea publica a municipiului si administrarea 
Consiliului local  in proprietatea publica a statului si administrarea M.A.I.  -I.P.J- 
Bihor  a  unei parti din imobilul   situat in Marghita, str. Piata Independentei  nr. 
19, jud. Bihor .  
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29 
iulie 2010  
           Vazand: raportul de specialitate nr. 5417 din 21.07.2010  
                           adresa Secretariatului General al Guvernului    nr. 20/10000 din 
18.06.2010   
            In baza art. 9 alin. 2 din Legea 213/1998 privind  proprietatea  publică si regimul 
juridic al acesteia  precum si Legea 215/2001, legea administratiei publice locale  
           
                                           Hotaraste:  
 
Art. 1 Se aproba trecerea din proprietatea publica a  municipiului si administrarea 
Consiliului local  in proprietatea publica a statului si administrarea M.A.I.  -I.P.J- Bihor  a  
unei parti din imobilul   situate in Marghita, str. Piata Independentei  nr. 19 conform  
anexei.  
 



Art. 2 Prezenta hotarare se va comunica :     M.A.I. /IPJ Bihor 
                                                                       Institutia Prefectului Bihor 
                                                                       Biroul de administrare a domeniului public si 
privat   
                                                                      La dosar 
 
 
 
  Presedinte de sedinta 
                 Lupău Gheorghita                                               Contrasemnează 
                                                                                                        Secretar 
                                                                                                 Demeter Cornelia 
 
Marghita 
Nr. 90 din 29.07.2010   
      
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

          
   Anexa la HCL nr.90 /29.07.2010 

 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt. Locul unde este 

situate imobilul 
care se transmite 

Persoana juridica 
de la care  se 
transmite 
imobilul 

Persoana juridica 
la care se 
transmite 
imobilul 

Caracterisiticile 
tehnice ale 
imobilului  
Nr. incăperi  
Suprafaţa utilă 

Nr. inventar 
M.F. 

1. Judetul Bihor 
Marghita 
Str. Piata 
Independentei 
nr. 19  

Consiliul Local  
Marghita  

M.A.I. –
I.P.J.Bihor 

 
       2 
36,72 mp. 

111.900 
(partial) 

 
 
 
 



 
Presedinte de sedintă 
   Lupău Gheorghită                                                                  Contrasemnează 
                                                                                                         Secretar 
                                                                                                    Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita 
 

Hotarare 
   Pentru modificarea  si completarea art.3 si art. 4 din  HCL nr. 5 din  28.01.2010 
privind aprobarea concesionarii serviciului public de administrare a parcarilor 

publice cu plata din municipiul Marghita 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din  
29.07.2010 
Avand in vedere:   
                  referatul de specialitate nr. 5541 din 26.07.2010 intocmit de sef birou 
urbanism  
                   HCL nr. 5  din  28.01.2010 privind aprobarea concesionarii serviciului public 

de administrare a parcarilor publice cu plata din municipiul Marghita 
                  Avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local  
In baza art.  36 alin. 2 lit.c , alin. 5  lit. a , art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit. b  
corroborate  cu prevederile art. 123 alin. 1 din legea 215/2001, legea administratiei 
publice locale, R, cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                                                 Hotaraste: 
 

Art. 1 Se modifică   art. 3 din HCL nr. 5 din  28.01.2010 privind aprobarea 
concesionarii serviciului public de administrare a parcarilor publice cu plata din 
municipiul Marghita in sensul prelungirii duratei de concesiune a serviciului  de la 2 ani 
la 5 ani cu posibilităţi de prelungire. 

Art. 2 Se completează art. 4 din HCL nr. 5 din  28.01.2010 privind aprobarea 
concesionarii serviciului public de administrare a parcarilor publice cu plata din 



municipiul Marghita , avand următorul continut: “ Se aprobă caietul  de sarcini, in formă  
revizuită, avand in vedere Regulamentul  de organizare si functionare  a 
administrării parcărilor publice in municipiul Marghita, aprobat prin HCL  nr. 
65/2010, în vederea  concesionării prin  licitaţie publică a serviciului public de 
administrare a parcărilor publice cu plată în municipiul Marghita. “ 

Art. 3 Prezenta se comunica cu: Instituitia prefectului Bihor 
                                                     Primarul municipiuli Marghita 
                                                     Biroul de urbanism si amenajare a teritoriului  
                                                     Spre afisare 
 
             Presedinte de sedinta 
                 Lupău Gheorghita                                               Contrasemnează 
                                                                                                        Secretar 
                                                                                                 Demeter Cornelia 
 
Marghita 
Nr. 91din 29.07.2010   
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