




















































CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

februarie    2011 şi a procesului verbal a sedintei  Consiliului Local din luna 
anterioară 

 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din 28 
februarie   2011 , 
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr  201   din 22.02.2011  
     În temeiul art. 39  alin. 4  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 cu următoarea ordine de zi : 
 
 
      1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificarii  bugetului de venituri si cheltuieli 
a municipiului Marghita pe anul 2011. 
                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 

                       Raport de avizare: Comisia de  buget finante 
 
     2.  Proiect de hotarare privind cuprinderea unor terenuri ocupate de constructii in 

domeniul privat al localitatii 
                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 

                        Raport de avizare: comisia  juridica, comisia de urbanism, Comisia de 
administrare a domeniului public si privat, 
 
     3.  Proiect de hotărâre   privind   completarea   HCL 155 din 20 decembrie  privind 
aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului public şi privat şi a pieţelor  pe anul 
2011 
                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 

                       Raport de avizare: Comisia de buget finante,Comisia de urbanism, Comisia 
juridica  
 
       4.    Proiect de hotarare  privind aprobarea listelor de priorităţi  pentru acordarea 
locuintelor  construite prin ANL  
                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 



                       Raport de avizare: Comisia juridica,  
      5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii 416/2001 
privind venitul minim garantat,  conform H.G. 50/2011  
                        Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                        Raport de avizare: Comisia  buget finante 

     6. Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a vânzării  cotei de 84/606 mp.     

din parcela cu  nr.  cadastral 101542 , teren proprietate privata a municipiului  situat in 

Marghita str. Liliacului  nr. 28  

                      Raport de avizare: Comisia  buget finante 

     7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei cuprinzând asociatiile si funadatiile 
romane cu personalitate juridică , care infiintează si administreaza unitati de asistenta 
sociala, ce beneficiază de subventii  din bugetul local pe anul 2011 
                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 

                       Raport de avizare: comisia  de buget finante , comisia socială. 

       8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de 
sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri, proprietate privată a 
municipiului situate in zona strandului . 
               Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
               Raport de avizare:  comisia de buget finante,administrare a domeniului public si 
privat , comisia de urbanism, comisia juridică 
 
       9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, 
materiale si financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din municipiul Marghita 
pe anul 2011 
               Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
               Raport de avizare:  comisia de buget finante,comisia juridica 
 
      10. Proiect de hotarare pentru aprobarea asocierii Consiliului Local Marghita la 
asociatiile producatorilor   agricoli care au ca obiect gestionarea faunei  de interes 
cinegetic, in temeiul OUG 102/2010 pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si 
a protectiei fondului cinegetic  
                Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
                Raport de avizare:  comisia  de agricultură, mediu  
                                               Comisia juridica  
 
    11.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea cheltuielilor legate de cofinanţarea 
proiectului „Diagnostic în timp real - Reţeau transfrontaliera de telemedicină” din cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 – Domeniul 
major de intervenţie  2 - Întarirea coeziunii sociale si economice în regiunea de granita, 



2.4 Protejarea sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor commune , 2.4.2 Dezvoltare 
institutionala comuna, coordonare, instruiri  
 
                   Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 

                       Raport de avizare: Comisia juridica, şi Comisia de  buget . finante  
     12. Proiect  de hotărâre privind aprobarea participarii Spitalului Dr. Pop Mircea 
Marghita şi   aprobarea cheltuielilor legate de cofinantarea proiectului „ Intocmirea 
studiului  pentru realizarea unui sistem  de asigurări de sănătate in zona trasfrontalieră 
Ro-Hu” 
                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 

                       Raport de avizare: Comisia juridica, şi Comisia de  buget . finante 

  13 Proiect de hotarare privind   acordul de principiu  pentru preluarea   de către 
Consiliul Local al municipiului Marghita a managementului  asisteneţei medicale a 
Centrului de sănătate - Valea lui Mihai , desfinţarea şi reorganizarea  acestei unităţi  
sanitare ca şi structură fără personalitate juridică in cadrul Spitalului Municipal „  Dr. Pop 
Mircea „Marghita  
 
                                     Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
                                     Raport de avizare:  comisia de administrare a domeniului public si 
privat, comisia juridică 
     
     14. Informare privind activitatea politiei municipiului Marghita . 
                                Invitat: comisar  sef  Buboi Dumitru  
 
 
Art. 2  Se aproba procesul verbal al sedintei  consiliului local din data de 27 ianuarie 
2011. 
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu :  Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, spre afisare, la dosar. 
 
 
 
          Presedinte de sedinta       Contrasemneaza 
             Mizgar    Lazar                             Demeter Cornelia      
 
 
 
Marghita, 
Nr.21/28.02.2011 
 
Adoptată cu votul a 16 consilieri din 16 prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
             
                                                              HOTĂRÂRE 
- privind rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli  pe anul 2011 Consiliul 
Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta  ordinară din 28.02.2011  
 
          Având în vedere : 
- referatul doamnei contabil Kalmar Gyongyi, întocmit în calitate de şef birou  buget-
contabilitate si înregistrat sub nr. 1059 din 21.02.2011 
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 10 februarie 2011 privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2011 
- art. III , alin. 4 din OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
coroborat cu Ordinul 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de 
personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 
2011 
- HG 1395/2010 art. 4 , alin 6 şi 7 privind finantarea unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe 
elev/prescolar pentru anul 2011        
- avizul favorabil al comisiei  de  buget finante    din cadrul consiliului local, 
          In conformitate cu  art. 36 alin. 4 lit.a din Legea administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare nr. 215/2001   
 

Hotaraşte: 
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  a municipiului Marghita 
pe anul 2011, după cum urmează: 
                                                                                         - mii lei - 
Unitatea de invatamant  Diminuat/suplimentat 
Gr. Scolar Agricol Horea - 30  
Gr. cu program prelungit nr. 4 Marghita -   8 
Gr. cu program prelungit nr. 2 Marghita +  8 
Gr. cu program prelungit nr. 1 Marghita + 30 
Art. 2  Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor 
                                                                     Biroul  buget-contabilitate 
                                                                     Primarul municipiului Marghita 
                                                                     La dosar 
 
             Presedinte de sedinta                                            Contrasemnează 
                  Mizgar Lazăr                                                     Demeter Cornelia  
 
Marghita, 
Nr. 22 din 28 februarie 2011 
 
Adoptată cu votul ”pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie  
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotarare 
- privind cuprinderea in domeniul privat al orasului a unor terenuri din intravilanul 
localitatii ocupate de constructii 
 

 

                  Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară  
din 28 februarie  2010  
 
           Avand in vedere referatul nr. 1128 din 23.02.2011 al Compartimentului de 
cadastru din cadrul Biroului de urbanism  
  -Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia; art. 36 alin. 1 din legea 18/1991 
        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 
ocupate de construcţii  situate in intravilanul localitatii: 
 
- suprafaţa de 21 mp. cu nr. topo. 18/9, inscris in C.F. 2526 Marghita ,reprezentând 
teren ocupat de garaj auto situat pe str. Piaţa Independenţei; 
 
- suprafaţa de 21 mp. cu nr. topo. 18/8, inscris in C.F. 2526 Marghita , reprezentând 
teren ocupat de garaj auto situat pe str. Piaţa Independenţei; 
 
- suprafaţa de 34 mp. cu nr. topo. 21/5, inscris in C.F. 47 Marghita ocupat de garaj 
auto situat pe str. Piaţa Independenţei; 
 
- cota de 80/565 mp. cu nr. topo. 1141/2, inscris in C.F. 2873 Marghita  reprezentând 
teren ocupat de garaje auto situat pe str. Aleea      Tineretului; 
 
- cota de 323/499 mp. cu nr. topo. 435/2, inscris in C.F. 286 Marghita  
- cota de 23/227 mp. cu nr. topo. 425, inscris in C.F. 288 Marghita  
- cota de 7/673 mp. cu nr. topo. 426, inscris in C.F. 646 Marghita reprezentând teren 
ocupat de garaje auto situat pe str. Nicolae Bălcescu; 
   
- cota de 315/664 mp. cu nr. topo. 58/8, inscris in C.F. 2271  
- cota de 25/384 mp. cu nr. topo. 59/4, inscris in C.F. 2630 reprezentând teren ocupat 
de garaje auto situat pe str. Garoafei; 
 



- supraf. de 28 mp. cu nr.cad. 217, inscris in C.F. 141-Ndf Marghita  reprezentând 
teren ocupat de garaj auto situat pe str. Garoafei; 
 
- suprafaţa de 32 mp. cu nr. cad. 38, inscris in C.F. 32-Ndf Marghita reprezentând 
teren ocupat de garaj auto situat pe str. Garoafei; 
 
- supraf. de 25 mp. cu nr.cad. 40, inscris in C.F. 101092 Marghita reprezentând teren 
ocupat de garaj auto situat pe str. Garoafei; 
 
- suprafaţa de 49 mp. cu nr. cad. 570, inscris in C.F. 212-Ndf Marghita reprezentând 
teren ocupat de Spaţiu Comercial (SC SAT-AN SRL)    situat pe str. Calea 
Republicii; 
 
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 sedintă               Contrasemnează 
                    Mizgar Lazăr                                                      Demeter Cornelia 
 
 
 
 
Marghita, 
Nr.  23 din 28 februarie 2011 
 
 
Adoptată cu votul ”pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
       
 
                                                              HOTĂRÂRE 
-   pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155  din 20 decembrie 2010  
privind aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului public şi privat şi a 
pieţelor  pe anul 2011 
 
 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară  din 
data de 28  februarie 2011 

 
Având în vedere: referatul de specialitate nr.  1156 din 23.02. 2011 întocmit de  

domnul  Lucaciu Cornel  - şef  birou administrare a domeniului public şi privat din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului ; avizul favorabil al comisiei de buget finante,  

prevederile art.283 alin1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare  a Legii  nr. 571/2003 Codul Fiscal,  prevederile art.5 pct.3 lit.d 
din O.G. nr.71/2002 privind organizarea  şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare  a domeniului public şi privat  de interes local,  

În baza art.36, alin (2), lit.c şi alin (4), lit.c din Legea administraţiei publiuce 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
                                        Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se completează  anexa nr. 1 la art. 1 din HCL nr. 155/20.12.2010 privind 

aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului public şi privat şi a pieţelor  pe 
anul 2011 , cu următoarele taxe cuprinse in anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se încredinţează Biroul de administrare a 
domenilului public şi privat  din cadrul Primăriei municipiului Marghita.   

Art. 3 Prezenta hotarâre se comunica cu: Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroului de administrare a domeniului public şi privat   
 
 
                Presedinte de sedinta                                      Contrasemnează 
                   Mizgar Lazăr                                                     Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, 
Nr. 24 din 28 februarie 2011 
 
 
Adoptată cu votul ”pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie   
 
 



 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre  
- privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuintelor construite prin 
ANL 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 28. 
02.2011 

 
 

         Avand in vedere  procesul verbal nr.1084 din 22.02.2011  încheiat  cu ocazia 
intrunirii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor  de locuinţe construite prin ANL, 
        Vazând expunerea de motive- raport de specialitate  nr. 1085 din 22.02.2011  , 
precum şi avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul consiliului local,  
        Ţinând cont de Regulementul cadru, modalitatea, criteriile  de analiză şi solutionare  
a cererilor de  atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL, aprobat prin HCL 
nr. 58 din 27.05.2009 şi a HCL nr. 119/28.10.2010 privind aprobarea graficului  calendar 
de lucru al comisei sociale  de anliza a solictarilor de locuinte ANL 
        In conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind infiintarea ANL, cu 
modificările şi completările ulterioare, HG 962/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice   pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 152/1998 
       In baza art. 36 alin.6 lit.a pct. 17 din legea administratiei publice locale , nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
                                             Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă Lista  de prioritate pentru acordarea locuintelor construite prin ANL, 
tranşa 2011 şi a celor  devenite disponibile  prin renunţarea titularilor de contract, până la 
întocmirea si aprobarea unei noi liste de prioritate , conform anexelor 1-3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2  Prezenta hotărâre  se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Biroul de 
administrare a domeniului public si privat, Primarul municipiului Marghita, spre afisare.  
 
 
           Presedinte de sedintă                  Contrasemnează 
         Mizgar Lazăr      Demeter Cornelia  
 
Marghita,  
Nr. 25  /28.02.2011 
 
Adoptată cu votul  „ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti din 17 consilieri in functie  

 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărârea  
- privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii 416/2001 privind venitul 
minim garantat,  conform H.G. 50/2011  

 
 

            Consiliul Local al Municipiului Marghita  intrunit  în     şedinta ordinară din 
28.02.2011 

Având în vedere referatul Compartimentului de asistenţă socială nr.1041 din 
18.02.2010, prin care se propune aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor 
potenţiale care se iau în calcul la stabilirea ajutorului social şi care se pot obţine din 
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoria celor considerate de strictă 
necesitate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011 de aprobare a Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată de Legea nr.276/2010 şi Hotărârii Guvernului nr.50/2011 de 
aprobare a Normelor metodologice de aplicare a acesteia; 
 Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante  din cadrul consiliului local,  

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

 
 

Hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale care se pot 
obţine de către familiile sau persoanele singure solicitante de ajutor social din 
valorificarea bunurilor care depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate 
pentru nevoile familiale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. În vederea scutirii de la efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii, 
din cauza  incapacităţii temporare de muncă sau, după caz, pierderea totală sau parţială a 
capacităţii de muncă, certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu 
handicap se ia în considerare indiferent de gradul de încadrare. 

Art.3 În cazul nefrecventării cursurilor şcolare de către copiii beneficiarilor de 
ajutor social, de vârstă şcolară ( 7-16 ani), la calcularea veniturilor lunare realizate de 
familie vor fi incluse şi sumele ce reprezintă alocaţia de stat pentru copii, (chiar dacă 
aceştia nu beneficiază de aceste sume , pe motivul că nu frecventează cursurile şcolare), 
respectiv până la 18 ani pe baza cererilor depuse.  

Art.4 În situaţia în care se stabileşte, pe baza a cel puţin două declaraţii sau prin 
constatarea directă a persoanelor desemnate să efectueze ancheta socială, că sumele 
acordate ca drept de ajutor social nu sunt utilizate pentru nevoile familiei, ci în alte 
scopuri (consum de băuturi alcoolice, practicarea jocurilor de noroc), cererile pentru 
acordarea ajutorului social vor fi respinse sau după caz va înceta dreptul de a beneficia de 
ajutor social. 



Art.5 Acordarea ajutorului de urgenţă conform art.28 din Legea 416/2001 privind 
venitul minim garantat, familiilor şi persoanelor , precum şi limita maximă până la care 
se pot acorda aceste ajutoare conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local Municipal Marghita nr.32/28.02.2008 şi 11 din 28.01.2010. 

Art.7 Serviciul Administraţie Publică Locală, Asistenţă socială şi Biroul Buget – 
contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.8  Prezenta hotărâre se comunică cu : 
Primarul municipiului Marghita 
Prefectul Judeţului Bihor 
Serviciul Administraţie Publică Locală, Asistenţă socială 
Biroului Buget – contabilitate 
La dosar 
Spre afişare. 

 
 
 
 
 
 
     Presedinte de sedinta               Contrasemnează 
         Mizgar Lazăr      Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita , 
Nr. 26 din 28 februarie 2011 
 
Adoptată cu votul „ pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Anexa la Hotărârea Consiliului local Marghita  
Nr.26 din 28 februarie 2011 

 
 

Limitele minime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce 
depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru 

nevoile familiale 
 
 

 Bunuri mobile:      buc/lei 
1. maşină de gătit (aragaz cu 4 ochiuri) 460 
2. frigider 560 
3. combină frigorifică 900 
4. congelator 600 
5. maşină de spălat automată 850 
6. televizor color 280 
7. video, DVD player 240 
8. calculator personal 1.400 

 
 Pentru bunurile mobile menţionate mai sus, folosite mai mult de 24 de luni, aceste 
limite se reduc la jumătate. 
 
 Veniturile potenţiale provenite din vânzarea terenurilor şi din valorificarea 
terenurilor agricole:       
        ha/lei  

1. terenuri arabile 600 (vânzare) 
2. teren intravilan 2.000 (vânzare) 
3. teren forestier 2.500 (vânzare) 
4. păşuni 500 (vânzare) 
5. fâneţe 500 (vânzare) 
6. vii nobile 15.000 (vânzare) 
7. culturi agricole: - UM – venit net/ha/an 
- grâu 
- porumb 
- fasole 
- orz 
- floarea soarelui 
- cartofi 
- pepeni 
- sfeclă 
- vie – struguri de masă 
         - struguri de vin 
- tutun 
- soia 

 
90 (venit) 
90 (venit) 
90 (venit) 
95 (venit) 
95 (venit) 

700 (venit) 
400 (venit) 
150 (venit) 
400 (venit) 
200 (venit) 
90 (venit) 
90 (venit) 

9. livezi 500 (venit) 
10. legume 500 (venit) 



 
 Categorii de animale:       buc/lei (preţ de vânzare) 

1. bovine 1.000 
2. porcine 300 
3. ovine/caprine 100 
4. cabaline: cai, măgari, catâri 400 
5. păsări: raţe, găini, găşte, curci, bibilici 25 
7. familii de albine 100 
8. iepuri de casă 30 

 
 
Categorii de familii şi persoane 

cărora se pot acorda ajutoare de 
urgenţă 

Cuantumul ajutorului 

Familii şi persoane care se află în 
situaţii de necesitate datorate 
calamităţilor naturale, incendiilor, 
etc. 

4000 lei 

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

1000 lei 

Ajutorul de deces acordat 
beneficiarilor de ajutor social pentru 
acoperirea unor cheltuieli cu 
înmormântarea 

1000 lei 

Se suportă din bugetul local şi cheltuielile cu înmormântarea persoanelor fără 
aparţinători legali, a celor neidentificate decedate pa raza administrativ teritorială 
a municipiului 
 
 

 
     Presedinte de sedinta               Contrasemnează 
         Mizgar Lazăr      Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

            

                                                              Hotărâre                                              

- privind aprobarea in principiu a vânzării  cotei de 84/606 mp.     din parcela cu  

nr.  cadastral 101542 , teren proprietate privata a municipiului  situat in 

Marghita str. Liliacului  nr. 28  

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 

28.02.2011 

          Având in vedere referatul de  specialitate al compartimentului de specialitate şi 

cererea  d-nei Cereşan Mărioara domiciliată in Marghita str. Liliacului nr. 28 pentru 

cumpărarea terenului ce  reprezintă cotă parte din grădina si casa proprietate personală,.      

          In conformitate cu Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor  

din domeniul privat al municipiului Marghita aprobată prin HCL nr. 45/2005, lit. b pct. 4  

        In temeiul art. 36 alin. 5 lit. b şi a art. 123 alin. 3 din Legea 215/2001, legea 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea in principiu a cotei de 84/606 mp.     din parcela cu  nr.  

cadastral 101542 , teren proprietate privata a municipiului  situat in Marghita str. 

Liliacului  nr. 28 către Cereşan Mărioara , proprietara imobilului situat pe str. Liliacului 

nr. 28  

 

Art. 2 Se aprobă derularea  masurilor , prevăzute in regulament, necesare vânzării si 

anume intocmirea documentatiei economice - raport de evaluare teren de către un expert 

evaluator urmând ca pretul de vanzare si insuşirea raportului de evaluare să fie supus 

dezbaterii  Consiliul local intr-o şedinţă ulterioară.  

 



       Art. 3 Prezenta  hotărâre  se va comunica cu:Institutia Prefectului Bihor,                    

primarul municipiului Marghita,biroul de urbanism, Ceresan Mărioara 

 

 

     Presedinte de sedinta               Contrasemnează 
         Mizgar Lazăr      Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita , 
Nr. 27 din 28 februarie 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2011 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 28 februarie   2011 

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 HCL nr.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 2011 
precum si HCL nr. 20  din 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli . 

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 2011 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 Marghita ,  

Fundaţia Creştină „ Elim”,  spre afişare,  la dosar 

 
 



Presedinte de sedinta                                                               Contrasemneaza 
Mizgar  Lazar                                                                               secretar 
                                                                                                  Demeter Cornelia 
 

Marghita, 

 Nr. 28/28 februarie 2011 
 
Adoptata cu votul ”pentru”  a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                                     Anexa la HCL nr. Nr. 28/28 februarie 2011 
 
 

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) 

52 2600 31200 

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

20 1000 12.000 

3. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de 
asistenţă socială -Centru pentru persoane 
fără adăpost) 

27 1350 16200 

4. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de 
asistenţă socială - Case sociale de tip 
familial )  

23 1150 13800 

5. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de 
asistenţă socială - Plasament la familie 
sau persoană) 

20 1000 12.000 

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

7 350 4200 

Total     89.400 lei  
           
     
 
 
 
 
       Presedinte de sedinta                                                               Contrasemnează 
             Mizgar Lazăr                                                                     Demeter Cornelia 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

  
        

Hotarare 
- pentru aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru 
concesionarea prin licitatie publica  deschisă a unor parcele , domeniul privat  a 
municipiului situate in perimiterul parcului balnear Marghita, destinate 
activitatilor comerciale. 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară  din 28 
februarie 2011 
 
 
        Avand in vedere : referatul de specialitate nr. 1187 din 24.02.2011 intocmit de d-na 
Bisa Eva 

                          art. 5 alin. 2 din legea 213/1998  privind  proprietatea publica si 
regimul juridic aplicabil acesteia " Dreptul de proprietate privata al statului sau al 
unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus 
regimului juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel." 

In temeiul prevederile art. 36 alin.5 lit. " b " coroborat   cu art.123 alin.1 si 2 cu 
din Legea 215/2001 privind administratia publica locala “ republicata " Consiliile locale 
si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de 
interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si 
institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hotarasc cu privire la 
cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de 
interes local sau judetean, in coditiile legii. Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac 
prin licitatie publica, organizata in conditiile legii."  
In conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 
     Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se  aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini privind 
concesionarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor parcele de teren din 
perimetrul parcului Balnear, destinate activitatilor comeciale in suprafata totala de 11.755 
din care 9383 mp identificat cu nr.cad. 100448 inscris in CF nr. 100448 si 2372 mp 
identificat cu nr.topografic 2243/2 inscris in CF nr. 5046 in vederea realizarii unor 
constructii cu destinatie de comert,  sport si recreere. 

 
           Art. 2 Se aprobă pretului de pornire a licitatie de 7 lei/mp/an. calculată la valoarea 
de piată pentru zona respectivă,  determinat în conformitate cu prevederile legii şi fişa de 
evaluare a amplasamentului (anexa n.2) Nivelul minim de departajare a ofertelor este de 
0,5 lei 



 
          Art. 3 Se aprobă durata  concesiunii pentru maxim 5 ani de la data incheierii 
contractului de concesiune cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă egală cu cel mult 
jumătate din durata sa iniţială prin simplul acord de voinţă al părţilor.  
 
         Art. 4 Cu ducerea la indeplinire se incredintează: Biroul de urbanism – comp. de 
achiziţii, Compartimentul juridic, Biroul de administrare a domeniului public si privat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Presedinte de sedinta                                      Contrasemnează 
                   Mizgar Lazăr                                                     Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, 
Nr. 29  din 28 februarie 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  2011 

 
           Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din  28 
februarie 2011 
   
         Având in vedere referatul de specialitate nr.1065  din 21.02.2011 al 
compartimentului  de situatii de urgentă din cadrul aparatului de specialitate al primarului          
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  
                 Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat, 
          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  2011, 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 
 
     Presedinte de sedinta               Contrasemnează 
         Mizgar Lazăr      Demeter Cornelia  
 
Marghita , 
Nr. 30 din 28 februarie 2011 
Adoptată cu votul ”pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie   



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
Hotarare 

-  aprobarea  asocierii municipiului Marghita la asociatiile producatorilor agricoli 
carea u ca obiect  gestionarea faunei de interes cinegetic , in temeiul  OUG 
102&2010 pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei  fondului 
cinegetic  in vederea gestionării  faunei  de interes cinegetic, in temeiul OUG 
102/2010 pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului 
cinegetic  

 
 
      Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinţa ordinară din 28  
februarie 2011,  
 
                  Avand in vedere referatul   de specialitate  nr.  1157 din 23.02. 2011     
solictarile proprietarilor  de terenuri  agricole,   

       In temeiul OUG 102/2010 pentru modificarea si completarea Legii vanatorii 
si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , art. I alin. 2 lit. a  

       Vazand avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local,  
      In baza art. 10, art.11  , art. 36 alin. 7 lit. a art. 45 alin. 2 lit. f  din Legea 

administratiei publice locale  nr. 215/2001 
 
 
                                         Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aproba  asocierea cu „ ASOCIATIA  PROPRIETARILOR DE TERENURI 
AGRICOLE, PĂSUNI SI PĂDURI CRISANA”  în vederea gestionării fondului cinegetic 
pentru suprafeţele  de teren agricol, in suprafaţă totală de 111, 79 ha proprietate  privată şi 
publică a localităţii Marghita, cuprinse in parcelele 1249 cu suprafata de   5,05     ha, 
1247 cu suprafaţa  de 27,34    ha, 
1406/1 cu suprafaţa    47,08    ha, 
1406/2      -            -      7,42    ha, 
1409         -           -     24,9      ha 
în vederea desemnării ca gestionar al faunei cinegetice   a Asociatiei  Judetene a 
Vanatorilor si Pescarilor Sportivi  Bihor 
Art. 2 Se respinge asocierea cu ASOCIATIA PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN 
ZONA DE NORD VEST VALEA IERULUI  in vederea gestionării fondului cinegetic  
pentru  suprafeţele de teren  agricol  in suprafata totală de 143,67 ha , proprietate 
privată  şi publică a localităţii  Marghita , cuprinse în parcelele 955 cu suprafaţa de   60      
ha,                                945                      -    16,71  ha 
                                    950                      -      8,35  ha 
                                    952                     -       3,04  ha 
                                    410                      -     23,42 ha 
                                    412                      -     12,37 ha 
                                    413                       -      6,46 ha 



                                    430                        -   13,32 ha 
precum si suprafeţele de pădure, in suprafată totală de  153, 6864 ha cuprinsa in 
parcelele 2048- 0, 3277 ha;   2049/1    - 9, 2494 ha                       2055/1    - 0,1784  ha, 
2056/2 -8,52 ha; 2057/1- 11, 6505 ha; 2060/2 -3,9786 ha ; 2061- 5,8272 ha; 2062- 1,4314 
ha; 2063/1-15,4046 ha; 2066/2- 0,1874 ha; 2066/3-0,2151 ha; 1259/1-28,3437 ha; 1260 – 
67,9822 ha; 1261- 0,3902 ha . 
Art. 3  Prezenta hotarâre se va comunica  cu  Institutia Prefectului Bihor; primarul 
municipiului Marghita, biroului de administrare a domenului public si privat,   asociatiei 
prevăzuta la art. 1  
  
    
                Presedinte de sedinta                                      Contrasemnează 
                Naghy Gabriella                                                     Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, 
Nr. 31  din 28 februarie 2011 
 
 
Art. 1 adoptat cu votul ”pentru” a 16 consilieri ,  
Art. 2 s-a respins asocierea   cu votul „pentru asociere ” a 6 consilieri  ” abtineri asociere  
” 10  din   16 consilieri  prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
                                                Hotărâre 
    -  privind aprobarea cheltuielilor legate de cofinanţarea proiectului „Diagnostic în 
timp real - Reţeaua transfrontaliera de telemedicină” din cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 – Domeniul major de 
intervenţie  2 - Întarirea coeziunii sociale si economice în regiunea de granita, 2.4 
Protejarea sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor comune , 2.4.2 Dezvoltare 
institutionala comuna, coordonare, instruiri . 

 
  
 
      Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea aprobarii  cofinantării 
proiectului precum  şi Raportul de specialitate  nr. 1088 din 22.02.2011 întocmit  de 
Compartimentul de  integrare europeanã, 
        Solicitarea spitalului “Dr. Pop Mircea”  nr. 633/21.02.2011 pentru aprobarea  
cheltuielilor legate de cofinanţarea proiectului pe care intenţionează să –l depună în 
cadrul Programului de cooperare Transfrontalieră Ungaria –Romania  2007-2013 , axa 
prioritară 1  
        Cu avizul comisiei de buget finante din cadrul consiliului local, 
       În temeiul art. 36 alin. 2 şi alin. 6 pct. 3 şi pct. 19 ,  din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 
                        

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                    H O T Ă R Ă Ş T E :                 

 
 Art.1. Se aprobã participarea Spitalului Municipal ,, Dr. Pop Mircea’’ Marghita la 
proiectul „Diagnostic în timp real - Reţeaua transfrontaliera de telemedicină” în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 – Domeniul 
major de intervenţie, intervenţie  2 - Întarirea coeziunii sociale si economice în 
regiunea de granita, 2.4 Protejarea sanatatii si prevenirea amenintarilor comune, 2.4.2 
Dezvoltare institutionala comuna, coordonare, instruiri 
 
 Art.2. Se aprobă contribuţia proprie în valoare de  1970  de Euro, ce reprezintă  2% 
din 98.470    Euro (finanţarea nerambursabilă alocată pentru Spitalul Municipal ,, Dr. 
Pop Mircea’’Marghita) şi suportarea cheltuielilor necesare pentru proiectul „Diagnostic 
în timp real - Reţeaua transfrontaliera de telemedicină”. 
 
  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul buget-
contabilitate. 
 
Art.4. Prezenta hotărare se comunicã cu: 
  



                               -    Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor; 
                               -    Primarul municipiului Marghita ; 

- Biroul buget-contabilitate; 
- Spitalul Municipal ,, Dr. Pop Mircea’’Marghita; 

 
 
 
 
 
                Presedinte de sedinta                                      Contrasemnează 
                   Mizgar Lazăr                                                  Demeter Cornelia  
 
   
                        
 
Marghita, 
Nr. 32 din 28 februarie 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
                                                Hotărâre 
- privind aprobarea participarii Spitalului Dr. Pop Mircea Marghita şi   aprobarea 
cheltuielilor legate de cofinantarea proiectului „ Intocmirea studiului  pentru 
realizarea unui sistem  de asigurări de sănătate in zona trasfrontalieră Ro-Hu” 
 
  
      Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 28 
februarie 2011,  
 
 
      Având în vedere Raportul de specialitate  nr.1160 din 23.02.2011            întocmit  de 
Compartimentul de  integrare europeanã, 
        Solicitarea spitalului “Dr. Pop Mircea”  nr. 661/23.02.2011 pentru aprobarea  
cheltuielilor legate de cofinanţarea proiectului pe care intenţionează să –l depună în 
cadrul Programului de cooperare Transfrontalieră Ungaria –Romania  2007-2013 , axa 
prioritară 1  
        Cu avizul comisiei de buget finante din cadrul consiliului local, 
       În temeiul art. 36 alin. 2 şi alin. 6 pct. 3 şi pct. 19 ,  din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

                       
                                                    H O T Ă R Ă Ş T E :                 

 
 Art.1. Se aprobã participarea Spitalului Municipal ,, Dr. Pop Mircea’’ Marghita la 
proiectul „Intocmirea studiului  pentru realizarea unui sistem  de asigurări de sănătate in 
zona trasfrontalieră Ro-Hu” în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria-România 2007-2013 – Domeniul major de intervenţie, intervenţie  2 - Întarirea 
coeziunii sociale si economice în regiunea de granita, 2.4 Protejarea sanatatii si 
prevenirea amenintarilor comune, 2.4.2 Dezvoltare institutionala comuna, coordonare, 
instruiri 
 
 Art.2. Se aprobă contribuţia proprie în valoare de  923 de Euro, ce reprezintă  2% din  
46.159   Euro (finanţarea nerambursabilă alocată pentru Spitalul Municipal ,, Dr. Pop 
Mircea’’Marghita) şi suportarea cheltuielilor necesare pentru proiectul „Intocmirea 
studiului  pentru realizarea unui sistem  de asigurări de sănătate in zona trasfrontalieră 
RO-HU” 
 
  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul buget-
contabilitate. 
 
Art.4. Prezenta hotărare se comunicã cu: 
  



                               -    Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor; 
                               -    Primarul municipiului Marghita ; 

- Biroul buget-contabilitate; 
- Spitalul Municipal ,, Dr. Pop Mircea’’Marghita; 

 
 
 
 
 
                Presedinte de sedinta                                      Contrasemnează 
                   Mizgar Lazăr                                                  Demeter Cornelia  
 
 
 
   
                        
 
Marghita, 
Nr. 33 din 28 februarie 2011 
 
 
Adoptată cu votul ”pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
 
         
 

Hotarare 
- privind   acordul de principiu  pentru preluarea   de către Consiliul Local al 
municipiului Marghita a managementului  asisteneţei medicale a Centrului de 
sănătate - Valea lui Mihai , desfinţarea şi reorganizarea  acestei unităţi  sanitare ca 
şi structură fără personalitate juridică in cadrul Spitalului Municipal „Dr. Pop 
Mircea „Marghita  
 
 
 
        Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 28 
februarie 2011 
 
          Având in vedere Expunerea de motive  nr. 1143 din 23.02.2011 anexata Proiectului 
de hotărâre, Raportului de specialitate al compartimentului juridic din cadrul primariei nr. 
1144 din 23.02.2011 
 
         Ţinând cont de : 
- prevederile OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente 
exercitate  de M.S. catre autorităţile administatiei publice localecu modificările şi 
completările ulterioare  şi ale Hotărârii Guvernului Romaniei  nr. 529/02.06.2010 pentru 
aprobarea mentinerii managementului asistentei  medicale la autorităţile  administratiei 
publice local.e care au desfăşurat  faze pilot , precum şia Listei unităţilor sanitare publice 
cu paturi pentru care se mentine managementul  asistentei medicale către autorităţile  
administraţiei publice locale şi către Primăria municipiului Bucureşti, in baza căreia 
Consiliul Local  al municipiului Marghita, judetul Bihor , prin Hotărârea  nr. 69 /24.06 
2011 a preluat prin transfer managementul  asistentei medicale acordate in Spitalul 
municipal Dr. Pop Mircea .Marghita, precum şi atribuţiile  şi competenţele  exercitate de 
Ministerul Sanataţii prin Direcţia de Sănătate Publică Bihor  
- prevederile  art. 15 şi ale art. 174 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma  in 
domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare 
- O.U.G. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
sanatatii in vederea descentralizării  
 
 In temeiul prevederilor  art. 36 alin. 5 lit. a coroborat cu cele ale art. 123 şi 124 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 36 alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a pct. 
3 , art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administratiei publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
                                           Hotărăşte: 



 
Art. 1  Se dă acordul de principiu pentru preluarea de către Consiliul Local al 
municipiului Marghita a managementului asistentei medicale a Centrului de Sănătate 
Valea lui Mihai. 
 
Art. 2   Se dă acordul de principiu pentru desfinţarea  unităţii sanitare prevăzute la art. 1 
şi reorganizarea acestei structuri,   ca secţie exterioară a Spitalului  Municipal   ” Dr. Pop 
Mircea” din Marghita  , judetul Bihor , fără personalitate juridică. 
 
Art. 3   Reparatiile curente ,cheltuielile de întretinere şi cele pentru lucrările de reabilitare 
la imobilele unităţii sanitare prevăzuta la art. 1  se vor suporta de către proprietarul 
imobilelor.  
             Se aprobă  preluarea juridic –managerială a unităţii sanitare  prevăzută la art. 1  
fără preluarea  vreunei sarcini  financiare suplimentare  din partea bvc local actual.  
 
Art.4  Predarea-preluarea  se va efectua  pe bază de protocol  încheiat între Consiliul 
Local al orasului Valea  lui Mihai si Consiliul Local al municipiului Marghita , in termen 
de cel mult 15 zile de la data intrării in vigoare a hotărârii Guvernului României  de 
aprobare a transferului, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Sanatăţii nr. 
910/10.06.2010. 
 
Art. 5 Se mandatează primarul municipiului Marghita, să semneze  in numele şi pentru 
Consiliul Local al municipiului Marghita, protocolul mentionat la art. 4  
 
Art. 6 Prezenta  hotărâre  se comunică cu  Consiliul Local Valea lui Mihai, primarul 
municipiului Marghita, Spitalul municipal ” Dr. Pop Mircea “ Marghita, Institutia 
Prefectului Bihor, Ministerului Sanatatii şi D.S.P. Bihor.  
 
 
 
                      Presedinte de sedinta                                      Contrasemnează 
                          Mizgar Lazăr                                                  Demeter Cornelia  
 
 
 
  
                        
 
Marghita,  
Nr. 34 din 28 februarie 2011 
 
Adoptat cu votul a 16 consilieri din 16 prezenti 









CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

martie     2011 şi a procesului verbal a sedintei  Consiliului Local din luna 
anterioară 

 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din 31 
martie    2011 , 
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr 260 din 25.03.2011  
     În temeiul art. 39  alin. 4  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 cu următoarea ordine de zi : 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării de buget local pe anul 2011. 
                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare: Comisia de buget finante 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  activităţii  pe anul 2010 pe bază de bilanţ  
contabil şi aprobarea programului de măsuri de reabiltare, modernizare, imbunătăţire 
a activităţii la S.P.A.C.S. Marghita pe perioada 2010-2011. 
                      Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                      Raport de avizare: Comisia de buget finante 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 34/2005 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a traficului mijloacelor de 
transport greu , de avizare a opririi, stationării , parcării  autovehiculelor  care 
efectuează transport de marfă şi persoane.  
                          Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 

                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si 
privat  
                                                              Comisia juridică 
      4. Proiect de hotărâre  privind stabilirea domeniului  de activitate  pentru  prestarea de 
către contravenienţi a muncii în folosul  comunităţii. 

                          Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si 
privat  
                                                              Comisia juridică 
      5. Proiect de hotărâre  privind analiza cererii  Sc Marconf SA  pentru reducerea 
impozitului  pe clădiri la 0,50% 

                     Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare: Comisia de buget finante, Comisia juridică 
6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea constituirii de numere cadastrale pe terenuri 
proprietate privat a municipiului Marghita.  

                                Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 



                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si 
privat  
                                                              Comisia juridică, Comisia de urbanism  
      7. Proiect de hotărâre pentru  tercerea unor terenuri de pe statul roman , situate in 
intravilanul localităţii pe domeniul  privat al municipiului Marghita.  
                                 Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si 
privat  
                                                              Comisia juridică 
     8. Proiect de hotărâre  privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita 

                   Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare: Comisia de buget finante, 
                                                 Comisia de culte, tineret, cultură, sport 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la 
asociatiile sportive din municipiul Marghita considerate eligibile 

                   Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare: Comisia de buget finante, 
                                                 Comisia de culte, tineret, cultură, sport 

10. Proiect de 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 

                   Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare: Comisia de buget finante, 
                                                 Comisia de culte, tineret, cultură, sport 

11. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea in principiu a vânzării  imobilului 
reprezentând teren in suprafaţă de  22 mp. , teren aferent  spaţiului comercial, 
proprietatea lui Olar Gavril si sotia Viola Maria  , teren situat pe str. Garoafei nr. 2 
                              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                              Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si 
privat  
                                                              Comisia juridică 
                                                              Comisia de urbanism 
12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea in principiu a vânzării  imobilului 
reprezentând teren in suprafaţă de  3158 mp. situat in intravilanul municipiului Marghita 
str. I.L.Caragiale , nr. 59 teren aferent  constructiilor  Sc Danidia Exim S.R.L. , 
reprezentată prin administrator Porţan Monica  
                          Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si 
privat  
                                                          Comisia juridică 
                                                              Comisia de urbanism 
13. Proiect  de hotărâre  privind  stabilirea situatiei juridice a clădirii  situată pe str. 
Crinului din zona fostei pieti. 
                          Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si 
privat  
                                                          Comisia juridică 
                                                          Comisia de urbanism 



14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării unităţii administativ-teritoriale 
Marghita la programul Rabla 2011. 
                         Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                           Raport de avizare: Comisia de buget finante                                                                            

Comisia juridică 
15 Proiect de hotărâre  privind stabilirea pretului de vanzare la terenurille  in suprafata de 
744 mp. pe care sunt construite garaje  din zona Piata Independentei   precum şi a 
tererenurilor cu aceeasi destinatie in suprafata de  248 mp. din zona  Aleea Infratirii  si 
insusirea rapoartelor  de evaluare realizată de expert evaluator.  
                          Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                         Raport de avizare: Comisia de buget finante    Comisia juridică                                                              
16.  Proiect de hotărâre  pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 
488 mp. situat pe str. Bujorului nr. 1   către  Sc Multimetal SRL in urma negocierii 
directe cu comisia locală  si insusirea raportului de evaluare realizată de expert evaluator.  
                          Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                           Raport de avizare: Comisia de buget finante                                                                            

Comisia juridică 
17. Proiect de hotărâre  pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 84 
mp.  situat pe str. Liliacului nr. 28 , nr. cad. 101542 Marghita către d-na Ceresan 
Marioara in urma negocierii directe cu comisia locală  si insusirea raportului de evaluare 
realizată de expert evaluator. 
                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare: Comisia de buget finante , Comisia juridică   
18 Proiect de hotărâre  privind  înfiinţarea serviciului  de interes local  cu activitatea 
strand, ca serviciu fără personalitate juridică  ce functionează in subordinea Consiliului 
Local.       
                   Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare: Comisia     juridică, Comisia de administrare a domeniului 
public si privat      
19.     Proiect de hotărâre pentru  aprobarea regulamentului local  privind implicarea 
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului     
                       Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare: Comisia     juridică, Comisia de administrare a domeniului 
public si privat   , Comisia de urbanism şi amenajare a teritoriului  
20. Raport privind  situaţia gestionării  patrimoniului public si privat al municipiului 
Marghita 
                   Prezintă. Primar, Talpos Dorel Marcel  
 
21. Probleme curente.      
 
 
 
       Marghita,  
Nr.38  / 31.03.2011 
 

 
 

 Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
               Nagy Gabriella      Demeter Cornelia  

 
Adoptată cu  votul “ pentru”  a 17 consilieri din 17 prezenti  



 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli  pe anul 2011 
 
 
       Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta  ordinară din 
31.03.2011  
          Având în vedere : 
- referatul doamnei contabil Kalmar Gyongyi, întocmit în calitate de şef birou  buget-
contabilitate si înregistrat sub nr. 1853 din 21.03.2011 
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 10 februarie 2011 privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2011 
 -Legea bugetului de stat  pe anul 2011 nr. 286/2010 
- HCJ Bihor  nr. 17/24.02.2011 prin care s-a aprobat repartizarea   pe unităţi adminstrativ-  
teritoriale a  sumelor defalcate  din TVA 
- avizul favorabil al comisiei de buget-finante din cadrul consiliului local,  
          In conformitate cu  art. 36 alin. 4 lit.a din Legea administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare nr. 215/2001   
 

Hotaraşte: 
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  a municipiului Marghita 
pe anul 2011, după cum urmează: 
                                                                                                 - mii lei 
 cod venit cheltuieli 
11.02.05 
Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri judetene si 
comunale 

150  

84.02.03.03. 
străzi 

 150 

 
Se aprobă următorarea repartizarea pe trimestre: 
An 2011 Trim. I Trim. II Trim. III Trim.IV 
150 mii lei 21 mii lei 54 mii lei  54 mii lei  21 mii lei  
 
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Biroul buget-contabilitate, D.G.F.P.Bihor 
 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Nagy Gabriella                                                           Demeter Cornelia  
 
 
 Marghita, 
 Nr.39  din 31 martie 2011 
 
Adoptată cu votul a  16 voturi “pentru” , din 16 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA                                                           
 
 

Hotărâre 
privind aprobarea  bilanţului   contabil pe anul 2010  şi aprobarea programului de 
măsuri de reabiltare, modernizare, imbunătăţire a activităţii la S.P.A.C.S. Marghita pe 
perioada 2010-2011. 

 
 
       Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din 31 
martie 2011 
       Avand in vedere adresa S.P.A.C.S.Marghita  nr. 397 din 21.03.2011 precum şi 
Raportul Serviciului Public de Alimentare cu apă, canalizare şi salubrizare asupra 
activităţii pe anul 2010 pe bază de bilant contabil 
       Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget 
finante si administrarea domeniului public si privat   şi  comisia juridică 
       In baza prevederilor Legii 51/2006 , a Legii 214/2006 modificată şi completată cu 
OUG 13/20.02.2008  
       In conformitate cu art. 36 alin. 3 lit. b din Legea 215/2001 , legea administratiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                             Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se aprobă  bilanţul  contabil pe anul 2010 a Serviciului Public de Alimentare cu 
apă, canalizare şi salubrizare şi raportul S.P.A.C.S asupra activităţii pe anul 2010 pe bază 
de bilant contabil 
 
Art. 2 Se aprobă programului de măsuri de reabiltare, modernizare, imbunătăţire a 
activităţii la S.P.A.C.S. Marghita pe perioada 2010-2011. 
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica: S.P.A.C.S. Marghita 
                                                             D.G.F.P. Bihor 
                                                             Institutiei Prefectului Bihor 
                                                             Primarului municipiului Marghita 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Nagy Gabriella                                                           Demeter Cornelia  
 
 
 
 Marghita, 
 Nr.  40  din 31 martie 2011 
 
Adoptată cu votul a  17 voturi “pentru” , din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.  
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
HOTĂRÂREA 

 
- pentru  modificarea şi completarea H.C.L. nr. 34/2005  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a traficului mijloacelor de transport greu , de 
avizare a opririi, staţionării şi parcării autovehiculelor care efectuează transport  de marfă 
şi persoane,  precum şi a autoturismelor , indiferent de proprietar (deţinător legal)  pe raza 
administrativ- teritorială a municipiului Marghita 
 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 31    martie 2011, 
 
Având în vedere: 

• referatul de specialitate nr.2078/25.03.2011, întocmit de dl. Lucaciu Cornel în 
calitate de şef birou Administrarea domeniului public şi privat;  

• avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, 
• H.C.L. nr.34 din 21.04.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a traficului mijloacelor de transport greu, de avizare a opririi, 
staţionării şi parcării autovehiculelor care efectuează transport de marfă şi 
persoane precum şi a autoturismelor indiferent de proprietar ( deţinător legal) pe 
raza administrativ teritorială a municipiului Marghita; 

• Legea nr. 38 din 20.01.2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere; 

• Legea serviciilor de transport public local nr 92/2007;   
• Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 972/2007 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local; 
• Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr 109/2005 privind transporturile rutiere, 

aprobata cu modificări si completări prin Legea nr 102/2006,cu modificările 
ulterioare, precum si  Ordinul nr 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a Legii serviciilor de transport public local nr 92/2007; 

• Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr 195 /2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice; 

• H.G. nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (actualizată), pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a  Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr 195 /2002 
privind circulaţia pe drumurile publice; 

• Ordonanţa Guvernului nr.21 /30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane 
şi rurale; 

• În temeiul art.36 alin. 2  lit.c, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea cap. IV din Anexa nr. 1 din H.C.L. nr.34 din 

21.04.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a traficului 
mijloacelor de transport greu, de avizare a opririi, staţionării şi parcării autovehiculelor 
care efectuează transport de marfă şi persoane precum şi a autoturismelor indiferent de 
proprietar ( deţinător legal) pe raza administrativ teritorială a municipiului Marghita, 
care va avea următorul cuprins: „ Staţiile şi locurile de aşteptare amenajate şi autorizate 



pe domeniul public sau privat al municipiului Marghita pentru transportul de persoane 
şi bunuri în regim de taxi sunt: 

- Str. I L.Caragiale                                                 =  20 locuri 
- Str. C. Republicii  - zona parcului                       =  6 locuri 
- Str. Arany Janos                                                   =  4 locuri 
- Str. 1 Decembrie colţ cu str. Jean Calvin             =  3 locuri 
- Str. T. Vladimirescu colţ cu str. 1 Decembrie      =  3 locuri „ 
 

Art. 2. Se aprobă completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr.34 din 21.04.2005 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a traficului mijloacelor de 
transport greu, de avizare a opririi, staţionării şi parcării autovehiculelor care efectuează 
transport de marfă şi persoane precum şi a autoturismelor indiferent de proprietar                     
( deţinător legal) pe raza administrativ teritorială a municipiului Marghita, cu capitolul V 
, care va avea următorul cuprins: 
 „pct.  1.   Staţiile de autobuze pe terenurile aparţinând domeniului public al 
municipiului Marghita, pentru utilizarea de către operatorii care efectuează transport de 
persoane în trafic local,  judeţean şi naţional, vor fi stabilite în  următoarele 
amplasamente : 

- Platoul din cartierul Aleea Tineretului 
- Str. 1 Decembrie  lângă  Şcoala cu clasele I-IV 
- Str. N.Bălcescu - zona parcului ( colţ cu str. Horea) 
- Str. C. Republicii – după sensul giratoriu 
- Str. I.L.Caragiale după staţiile taxi 
- Str. Bujorului în apropierea de Gării CFR. 

„pct.  2.   Avizul pentru ruta obligatorie de deplasare în interiorul municipiului Marghita, 
respectiv pentru utilizarea staţiilor de urcare/coborâre a persoanelor transportate prin 
curse regulate sau regulate speciale, se va elibera de către Biroul de administrare a 
domeniului public şi privat.  Pentru acordarea avizului se  va achita  taxa pentru parcare 
– staţionare autobuze , taxă stabilită prin H.C.L.”  

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 
      Nagy Gabriella                                            

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
MARGHITA 

            Nr.41 din 31.03.2011 
 

 
 
Adoptată cu  votul  a 17 consilieri  pentru , din 17 consilieri din  prezenţi 

 
 

 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA   
    

 
HOTĂRÂREA 

 
- privind stabilirea domeniilor  de activitate  pentru prestarea de către  

contravenienţi  a muncii în folosul comunităţii 
 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară 

din data de 31    martie 2011, 
Având în vedere: 

• prevederile art. 2 , art.16 şi art.17 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul 
juridic  al sancţiunilor  prestării unei activităţi în folosul comunităţii , 
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, 

• prevederile art.5 alin.2, lit.c , art.9  din O.G. 2/2001 privind regimul juridic  
al contravenţiilor ,  

• În temeiul art.36 alin. 6  lit.a, pct.9, alin.9  şi art. 45 alin.1,  din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 
Art.l Activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul serviciilor 

publice pentru: întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi şi a parcurilor; întreţinerea zonei 
centrale  a municipiului; întreţinerea şi salubrizarea cartierelor de locuinţe; întreţinerea şi 
salubrizarea  intrărilor în oraş dinspre localităţile Chiribiş, Petreu, Viişoara şi Cheţ; 
întreţinerea şi curăţarea  cimitirului  de pe str. Bethlen Gábor şi a şanţurilor din jurul  
cimitirului; întreţinerea şi ecologizarea suprafeţei de 2,5 ha  teren în Pădurea Mare, 
proprietate  a municipiului Marghita; curăţenie în localitatea Cheţ  şi pe drumul  de 
intrare dinspre Marghita.  

Art.2.  Primarul municipiului Marghita va stabili prin dispoziţie  condiţiile  în 
care se va  executa  sancţiunea  , precum şi programul de lucru. 

Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Primarul 
municipiului  prin aparatul de specialitate. 

Art.4 Prezenta  sub formă de  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –
Judeţul Bihor, Primarului municipiului Marghita,  spre afişare,  la dosar 

 
Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează                                          
     Nagy Gabriella                                    Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
MARGHITA 

 Nr.42 din 31.03.2011 
 
Adoptată cu  votul  a 17 consilieri  pentru , din 17 consilieri din  prezenţi 
 

 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA     
  

 
HOTĂRÂREA 

- privind analiza cererii  nr. 1193/24.02.2011 depusă de S.C. MARCOMF S.A. prin care 
solicită scutirea   impozitului pe clădiri pentru anul 2011, prin aplicarea unei cote de 
0,50% asupra valorii de inventar a clădirii 

  
Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 31 

martie  2011  
Având în  vedere:  

• cererea nr. 1193/24.02.2011 depusă de S.C. MARCOMF S.A. prin care 
solicită scutirea   impozitului pe clădiri pentru anul 2011, prin aplicarea unei 
cote de 0,50% asupra valorii de inventar a clădirii, avizele favorabile ale 
comisiilor de specialitate, 

• referatul de specialitate nr. 1193/14.03.2011, întocmit  de d-na ec. Diaconu 
Anca  în calitate de  şef birou taxe şi impozite locale,  

• H.C.L. nr. 117/2010 privind stabilirea  nivelului  impozitelor şi taxelor  locale 
pentru anul 2011,  

În baza art. 253 alin.(1), alin (2), art. 286 alin (1),  alin (5) din Legea 571/2003 - 
Codul fiscal , precum şi a prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
Hotărăşte 

   
Art. 1 Se  respinge, cererea depusă de S.C. MARCOMF S.A.  prin care 

solicită reducerea    impozitului pe clădiri pentru anul 2011, prin aplicarea unei cote 
de 0,50% asupra valorii de inventar a clădirii 

 
Art.2 Prezenta sub formă de hotărâre se comunica cu: Instituţia Prefectului 

Judeţul Bihor, primarul municipiului Marghita,  Biroul de taxe şi impozite locale , S.C. 
MARCONF S.A., la dosar. 
 

Preşedinte de şedinţă 
      Nagy Gabriella                                            

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
MARGHITA 

            Nr.43 din 31.03.2011 
 

Adoptată cu  votul  a 17 consilieri  pentru , din 17 consilieri din  prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
       

HOTĂRÂRE 
- privind aprobare constituire numere cadastrale pe terenuri  proprietate 

privată a municipiului Marghita 
 
 
                   Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit înşedinţa ordinară din 

31.03.2011 

                    Vazând referatul de specialitate al  compartimentului de cadastru din cadrul 

Biroului de urbanism şi amenajare a teritoriului  

                    Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de 

buget finante si administrarea domeniului public si privat   şi  comisia juridică 

                   In baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 

215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
                                                       

Hotărăşte. 
 
Art. 1  Se aprobă constituirea următorelor numere cadastrale pe terenuri  proprietate 

privată a municipiului Marghita 

 

 
 

Nr.cad. 
nou 

Supr. nr.cad. 
(mp) 

Nr.topo. 
vechi Cota/intreg Carte Funciara  

observatii 

 500 
2007 326/8143 mp. - C.F. nr. 5615 - Marghita Teren propr. privata  dat in 

folosinta gratuita biserici 2008/1 174/3182 mp. - C.F. nr. 5615 - Marghita 

 500 
2007 323/8143 mp. - C.F. nr. 5615 - Marghita -idem- 

2008/1 177/3182 mp. - C.F. nr. 5615 - Marghita -idem- 

 500 
2007 323/8143 mp. - C.F. nr. 5615 - Marghita -idem- 

2008/1 177/3182 mp. - C.F. nr. 5615 - Marghita -idem- 

 500 
2007 323/8143 mp. - C.F. nr. 5615 - Marghita -idem- 

2008/1 177/3182 mp. - C.F. nr. 5615 - Marghita -idem- 

 22 59/4 22/384 mp. - C.F. nr. 2630 - Marghita 
Teren propr.privata a orasului  
constructie garaj pers.fizica 

 288 
1473/2 98/24010 mp. - C.F. nr. 2630 - Marghita Teren propr.privata orasului  

constructie locuinta pers.fizica 59/4 190/384 mp. - C.F. nr. 100782 - Marghita 
 277 411/3 277/366 mp. - C.F. nr. 1560 - Marghita Teren propr.privata orasului  

constructie magazin Unicarm 
 36 435/2 36/499 mp. - C.F. nr. 286 - Marghita Teren propr.privata orasului  

constructie garaj pers.fizica  30 425 23/227 mp. - C.F. nr. 288 - Marghita 



426 7/673 mp. - C.F. nr. 646 - Marghita 
 34 28/1 34/1544 mp. - C.F. nr. 100874 - Marghita Teren propr.privata orasului  

constructie garaj pers.fizica 
 

2156 

405 734 mp. - C.F. nr. 101429 - Marghita 

Teren propr.privata orasului, 
constructii Petrom 

406 512/845 mp. - C.F. nr. 101430 - Marghita 

407/1 338 mp. - C.F. nr. 101428 - Marghita 

408 572 - C.F. nr. 101316 - Marghita 
 

 
 
Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Compartimentul de 
cadastru. 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Nagy Gabriella                                                           Demeter Cornelia  
 
 
 
 Marghita, 
 Nr. 44  din 31 martie 2011 
 
Adoptată cu votul a  17 voturi “pentru” , din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotarare 
privind cuprinderea in domeniul privat al orasului a unor terenuri din intravilanul localitatii ocupate 
de constructii 

 
                  Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară  
din 31   martie   2011  
 
           Avand in vedere referatul nr. 2063 din 24.03.2011 al Compartimentului de 
cadastru din cadrul Biroului de urbanism  
  -Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia; art. 36 alin. 1 şi art. 26 din legea 18/1991 
        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 in domeniul privat a următoarelor suprafeţe de teren 
ocupate de construcţii  situate in intravilanul localitatii: 
 
- suprafaţa de   572 mp. cu nr. topo.408,   inscris in  C.F.  101316     Marghita  
- suprafaţa de 338 mp. cu nr. topo.407/1, inscris in   C.F.  101428     Marghita  
- suprafaţa de 734 mp. cu nr. topo.405,    inscris in   C.F.  101429     Marghita  
- suprafaţa de 845 mp. cu nr. topo.406,    inscris in   C.F.  101430     Marghita 
- suprafata de 30 mp. cu nr topo 15/89,    inscris in   C.F.  101112     Marghita   
- suprafata de 30 mp. cu nr topo 15/90,    inscris in   C.F.  101113     Marghita   
- suprafaţa de 30 mp. cu nr.topo. 15/91,   inscris in   C.F.  5447         Marghita  
- cota de 360mp.din 18544 mp. cu nr. topo. 15/92 inscris in CF 1147 Marghita 
 
Art.2 Prin grija compartimentului de cadastru se va proceda la întabularea terenului in 
CF Marghita.  
Art.3 Prezenta hotarâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, la dosar . 
 
 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Nagy Gabriella                                                           Demeter Cornelia  
 
 
 Marghita, 
 Nr. 45  din 31 martie 2011 
 
Adoptată cu votul a  17 voturi “pentru” , din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.  
 
 
 
 



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 
31.03.2011, 

 Văzând referatul  de specialitate  al doamnei contabile Kalmar Gyongyi  prin care 
se propune repartizarea sumelor pentru cultele religioase, nr. 1990 din 24 martie 2011 

 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. 20 din 10  februarie 2011, privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli 

    Cu avizul favorabil al comisiei  de buget/finante din cadrul consiliuli local ,  
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 2011  

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. 20 din 10  februarie 2011. Diferenta de 

45.000 lei va fi repartizată proporţional cu numărul enoriaşilor declaraţi  la ultimul  

recensământ al populaţiei si în 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 sedinta      Contrasemnează 
Nagy Gabriella                                                           Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
Marghita, 
 Nr. 46 din 31 martie 2011 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  16 voturi “pentru” , 1 “ abtinere” din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  
31  martie 2011,  
 
 

    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 ,  
           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 în vederea acordării unui ajutor financiar următoarele  
asociatii sportive: 
 Clubul Sportiv „ Good Dragon „ Marghita 
            C.S.Viitorul  Marghita  
            C.S. Partyum  
  Art.2   Se respinge cererea Clubulului  sportiv Galdiatorul Oradea  ce neeligibilă pe 
motiv ca filiala Marghita a acestui club nu a desfăsurat incă  nici o activitate  sportivă . 
  Art.3 Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2011 
destinate activitatilor sportive  astfel: 
           Clubul Sportiv „ Good Dragon „ Marghita    1500  lei 
            C.S.Viitorul  Marghita                                   30000 lei 
            C.S. Partyum                                                  2500 lei 
 
 
 
Finanţarea se va face trimestrial,  pana la concurenţa sumei  stabilită pe fiecare trimestru .  



 
  Art. 3 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. 4 Cu ducerea la îndeplinire se incredintează: Biroul contabilitate si Comp. juridic . 
 
 
 
 
 
Marghita,  
Nr.47 / 31.03.2011 
 

 
 
 
 

 Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
               Nagy Gabriella      Demeter Cornelia  

 
 
 
 
 

Adoptată cu  votul “ pentru”  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 în şedinţa ordinară din data 
de 31.03.2011, 
 Văzând referatul  de specialitate  al doamnei contabile Kalmar Gyongyi  , 
inregistrat sub nr. 1991 din 31 martie 2011 

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  propunerile Comisiei de  cultură, sport , tineret pentru stabilirea 
eligibilitatii asociatiilor care au depus proiecte , precum si propunerile pentru acordare 
sume  
           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 pentru asociatiile considerate eligibile : 
 
            Asociatia Horvath  Janos Tarsasag-    Concurs Zonal de Basme Populare 1850  lei 
            Asociatia Horvath  Janos Tarsasag-    Concurs Literar -1848 in Europa  1450 lei 
            Asociatia Romargareta Marghita-   Impreuna de Ziua Internationala a romilor 
editia a III-a – 1000 lei  
            Asociatia Cultural Artistica „ Barcaul”- Dezvoltarea culturii si a capacităţilor 
artistice şi intelectuale ale tinerilor marghitani”  1000 lei 
            Asociatia Culturala a tinerilor din Valea Ierului  Clevers Marghita la faza  
nationala de hip-hop al federatiei H.H.I.  1500 lei  
            Asociatia Parteneri Pentru Comunitate – Natură şi portret  in fotografiile tinerilor 
liceeni  2200 lei 
           Societatea Cultural patriotica Avram Iancu – „Simpozion dedicat Unirii si lui 
Mihai Eminescu”  1000 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 
 
 
 
 Marghita,  
Nr.48  / 31.03.2011 
 
 
 
 

 
 Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
               Nagy Gabriella      Demeter Cornelia  

 
 
 
 
 

Adoptată cu  votul “ pentru” l a 17 consilieri din 17 prezenti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSILIUL   LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

                                                                 
 

HOTĂRÂRE 
      
- privind  aprobarea in principiu a vânzării  imobilului reprezentând teren in 
suprafaţă de  22 mp. , teren aferent  spaţiului comercial, proprietatea lui Olar 
Gavril si sotia Viola Maria  , teren situat pe str. Garoafei nr. 2 
 

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  31 .03. 
2011,  
 Având în vedere : 
                   Raportul de specialitate nr.  1967   din 24.03 .2011 privind vanzarea directa a 
terenului catre proprietarul constructiei , 
                    Solicitarea de cumpărare a  terenului de către domnul Olar Gavril , 
inregistrata cu nr. 1/ 462/4.02.2011 si documentatia anexată ,  
                   Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de 
buget finante si administrarea domeniului public si privat   şi  comisia juridică  
                   In baza  art. 123  alin. 3 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 administratiei 
publice  locale, cu modificarile si completările ulterioare 
 
     Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă vânzarea , în principiu a  imobilului reprezentând teren in suprafaţă de 
22  mp. , inscris pe nr. top.59/4  în CF 2630  către  proprietarii constructiei –spatiu 
comercial  Olar Gavril si sotia Olar Viola Maria , cu sediul in Marghita str. Garoafei nr. 2  
 
Art. 2  Se dispune  realizarea   unui  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, ,Olar Gavril si sotia  
 
 
Marghita,  
Nr.49 / 31.03.2011 
 

 
 Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
               Nagy Gabriella      Demeter Cornelia  

 
 

Adoptată cu  votul “ pentru” l a 17 consilieri din 17 prezenti  
 



Consiliul Local al Municipiului Marghita  
 
       

HOTĂRÂRE 
- privind  aprobarea in principiu a vânzării  imobilului reprezentând teren in 
suprafaţă de  3158 mp. situat in intravilanul municipiului Marghita str. 
I.L.Caragiale , nr. 59 teren aferent  constructiilor  SC Danidia Exim S.R.L. , 
reprezentată prin administrator Porţan Monica  

 
 

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  31  .03. 
2011,  
 Având în vedere : 
                   Raportul de specialitate nr.  1968   din 24.03 .2011 privind vanzarea directa a 
terenului catre proprietarul constructiei , 
                    Solicitarea de cumpărare a  terenului de către doamna Portan Monica in 
calitate de administrator al  SC Danidia Exim S.R.L. inregistrată sub nr. 1/438 din 
2.02.2011 insotită de documentatia si actele doveditoare proprietătii constructiilor pe 
acest teren si a contractului de concesiune nr. 1084/2009 
                Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget 
finante si administrarea domeniului public si privat   şi  comisia juridică  
                 In baza  art. 123  alin. 3 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 administratiei 
publice  locale, cu modificarile si completările ulterioare 
 
     Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă vânzarea , în principiu a  imobilului reprezentând teren in suprafaţă de 
3158  mp. , înscris pe nr. cad. 499 în CF 101500 Marghita    teren aferent  constructiei 
către  proprietarul constructiilor  – SC Danidia Exim S.R.L reprezentată prin 
administrator Portan Monica . 
Art. 2  Se dispune  realizarea   unui  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, SC Danidia Exim S.R.L 
 
Marghita,  
Nr.50 / 31.03.2011 
 

 
 Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
               Nagy Gabriella      Demeter Cornelia  

 
 

Adoptată cu  votul “ pentru”  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 









   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
           

 
 

Hotărâre 
privind stabilirea pretului de vanzare la terenurile  in suprafata de 744 mp. pe care 
sunt construite garaje  din zona Piata Independentei   precum şi a terenurilor cu 
aceeasi destinatie în suprafata de  248 mp. din zona  Aleea Infratirii  si insusirea 
rapoartelor  de evaluare realizată de expert evaluator. 
 
 
 
 
       Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta  ordinară din 

31.03.2011  

          Având în vedere : 

                     Raportul de specialitate nr.   2083/2011   întocmit prin grija           Biroului 

de urbanism, 

                     Extrasele  de Carte Funciară prin care se atestă dreptul de proprietate privată 

a localităţii asupra terenului  in baza HCL nr. 8/28.01.2010 

                      Raportul de evaluare intocmit de expert, evaluator autorizat, conform legii  

             Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget 

finante si administrarea domeniului public si privat   şi  comisia juridică 

           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, proprietate privata a municipiului,  pe care sunt 

construite garaje situate în incinta dintre blocurile de pe str.Piata Independentei ( spatele curtii 

Politiei si a Casei de Cultura) , în suprafaţă totală de 744 mp. înscrisă pe nr. topo/cadastrale astfel: 

cota de 24/180 mp. –nr.topo/cad. 25/5 CF 101057 Marghita, cota de 63/677 mp. –nr.topo/cad.20 

CF 101049 Marghita, cota de 46/750 mp. –nr.topo/cad.25/6 C.F.01058 Marghita, 126 mp. inscrisi 

pe nr.topo/cad.. 22/1 C:F.101050 Marghita, cota de 269/375 mp. –nr.topo/cad. 23/4 CF101051 

Marghita, cota de 60mp. din 1511 mp. –nr.topo/cad. 402 CF 101048 Marghita, cota de 156/1173 

mp.-nr. topo/cad. 21/7 CF100771 Marghita. 



Art. 2 Se aproba   vanzare terenului, proprietate privata a municipiului,  pe care sunt 

construite garaje situate în incinta dintre blocurile  situate pe str. Aleea Infrăţirii in suprafata de 

248mp./780mp. , nr. topo. 411/5 C.F. 2684 Marghita.  

Art. 3 Se stabilesc următoarele măsuri:  

           obligativitatea  notării constructiilor –garaje  in CF si implicit  a realizării 

documentatiei  cadastrale  de către  proprietarii  acestora   

Vanzarea se va face prin act autentic  către  proprietarii garajelor  , titulari ai contractelor de 

inchirere pe teren . 

Art. 4 Se ia act de rapoartele  de evaluare nr. 2106 / 2011 şi nr. 2107/2011   a 

terenurilor  intravilane  mai sus mentionate . rapoarte întocmite de expert evaluator , 

persoană fizică autorizată in conditiile legii.  

  Art. 5 Se stabileste pretul de vânzare de 22,5 euro/mp .  

Art. 6 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa proprietarilor de garaje  din 

zonele  mai sus menţionată prin grija Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului. 

Art. 7 Prezenta se va comunica cu :       Institutia Prefectului Bihor; Primarului 

municipiului Marghita;Biroul de  urbanism si amenajarea teritoriului; la dosar 

 

 
 
 
Marghita,  
Nr.53 / 31.03.2011 
 
 
 
 
 

 
 Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
               Nagy Gabriella      Demeter Cornelia  

 
 
 
 
 

Adoptată cu  votul “ pentru”  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
   
 
 
 



  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
            
                              HOTĂRÂRE 
 
- pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 488 mp. situat pe str. 
Bujorului nr. 1   către  Sc Multimetal SRL in urma negocierii directe cu comisia locală  si 
insusirea raportului de evaluare realizată de expert evaluator 
 
 
       Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinară din 31 
martie 2011 
         Avand in vedere raportul de specialitate al Compartimentului juridic 

  Luând act de Hotarârea nr. 6 din 29.01.2009 privind aprobarea in principiu a 
vânzării terenului 
   Vazând procesul verbal al comisiei de negociere   , in baza raportului de evaluare 
încheiat de expert evaluator    
    Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget finante 
si administrarea domeniului public si privat   şi  comisia juridică 

   In baza art. 123 alin. 3  din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale şi a 
art.  4 şi 5 din Legea 213/1998 
    

      Hotaraste 
 
Art. 1 Se insuseste  raportul  de evaluare întocmit  de evaluator,  în condiţiile legii şi 

se aproba vânzarea  terenului , proprietatea privată a terenului , in suprafaţă de 488 mp. 
identificat prin nr. top. 335/3 – 81 mp. , nr. top. 335/6 191 mp. din CF 2521 Marghita , 
respectiv nr. top. 335/4 -216 mp. din CF 2607 Marghita către SC Multimetal SRL 
Marghita, reprezentat de dl. Butcovan Gavril  
Art. 2 Se stabileste pretul de vanzare la 6,5 euro  / mp. , preţ stabilit în urma negocierii  
directe. 
Art. 3 Prin  grija  compartimentului juridic se va  proceda la  vanzarea /cumpararea  
terenului in forma autentica , la pretul convertit in lei la cursul BNR din ziua platii. 
Art. 4  Odata cu stabilirea noului preţ prin prezenta hotarare se  abrogă HCL nr. 
18/26.02.2009  
Art. 5 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului 

Marghita, compartimentul  juridic,     SC Multimetal SRL Marghita 

 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Nagy Gabriella                                                           Demeter Cornelia  
 
 
 Marghita, 
 Nr.  54  din 31 martie 2011 
 
Adoptată cu votul a  16 voturi “pentru” , din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.  
         
 
 



Consiliul Local al Municipiului Marghita 

             

Hotărâre 
 

 -pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 84 mp.  situat pe 
str. Liliacului nr. 28 , nr. cad. 101542 Marghita către d-na Ceresan Marioara in 
urma negocierii directe cu comisia locală  si insusirea raportului de evaluare 
realizată de expert evaluator. 

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 

31.03.2011 

          Având in vedere ca prin HCL nr. 27 din 28.02.2011 Consiliul Local a aprobat 

in principiu vanzarea terenului aferent locuintei in baza cererii d-nei Cereşan Mărioara 

domiciliată in Marghita str. Liliacului nr. 28,      

       In conformitate cu Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor  din 

domeniul privat al municipiului Marghita aprobată prin HCL nr. 45/2005, lit. b pct. 4  

 Vazand raportul evaluare realizat de expert evaluator.autorizat ANEVAR,  

             Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget 

finante si administrarea domeniului public si privat   şi  comisia juridică 

            In temeiul art. 36 alin. 5 lit. b şi a art. 123 alin. 3 din Legea 215/2001, legea 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se insuseste raportul de expertizare  tehnica si evaluare  valorica   intocmit pentru 

terenul in suprafata de 84/606 mp.     din parcela cu  nr.  cadastral 101542 , teren 

proprietate privata a municipiului  situat in Marghita str. Liliacului  nr. 28 către Cereşan 

Mărioara , proprietara imobilului situat pe str. Liliacului nr. 28  

 

Art. 2 Se stabileste pretul de vanzare la   6,5 euro  / mp. , preţ stabilit în urma negocierii  
directe. 
 
Art. 3 Prin  grija  compartimentului juridic se va  proceda la  vanzarea /cumpararea  
terenului in forma autentica , la pretul convertit in lei la cursul BNR din ziua platii. 
Art. 4 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului 

Marghita, compartimentul  juridic 



 

Art. 5 Prezenta  hotărâre  se va comunica cu:Institutia Prefectului Bihor,                    

primarul municipiului Marghita,biroul de urbanism, Ceresan Mărioara 

 

 
Marghita,  
Nr.55 / 31.03.2011 
 

 
 Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
               Nagy Gabriella      Demeter Cornelia  

 
 

Adoptată cu  votul “ pentru”  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                                                                                                       
 
                                                    HOTĂRÂRE 
- pentru înfiintarea serviciului  de interes local “Strand Municipal Marghita , ca serviciu 
fără personalitate juridică  ce functionează in subordinea Consiliului Local.       
 
 

 Consiliul local al municipiului Marghita  intrunit in sedinta ordinara, din 31 
martie 2011  avand in vedere:  

 
 Expunerea de motive nr. a Primarului municipiuluiMarghita            si Raportul de 
specialitate nr.2122 din 28.03.2011;  
 Prevederile art. 1,alin. 2 lit. g si  art. 3, alin. (1), alin. (2) si alin. (5) lit „b”, art. 8 
art. 23-26, si art. 43 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
modificata si completata  de OUG 13/2008 ;  
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si 
completata;  

                      Prevederile art. 12, art. 33 si art. 51 din H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor 
cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, 

 Prevederile art. 7, art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, alin. (6), 
lit. „a”, pct. 11 si pct. 19 si art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
             Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget 
finante si administrarea domeniului public si privat   şi  comisia juridică 

In temeiul art. 45 alin. (3) si al art. 115 alin. (1), lit. „b”, alin. (3), alin. (5), alin. (7) 
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
 

HOTARASTE:  
 

Art. 1. Se aproba înfiinţarea, organizarea si functionarea Serviciul public comunitar 
de interes local  “Strand Municipal Marghita”.  

 
Art. 2. Serviciul public comunitar de interes local “Strand Municipal Marghita” va 

funcţiona ca  serviciu  fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Marghita,, 
avâd sediul in Marghita , str.  Progresului , zona fostei  unităţii militare. 

 
Art. 3. Gestiunea Serviciului public comunitar de interes local public comunitar de 

interes local “Strand Municipal Marghita se organizeaza si se realizeaza prin gestiune directa.  
 
Art. 4. Conducerea Serviciului se realizeaza de un administrator  care se incadreaza 

in categoria personalului contractual;  
 
Art. 5. Controlul intern al gestiunii Serviciului se face de Compartimentul de audit 

intern aflat in subordinea primarului municipiului Marghita .  
 
Art. 6. Patrimoniul Serviciului public comunitar de interes local “Strand Municipal 

Marghita “ se compune din bunurile imobile si mobile preluate in patrimoniul municipiului , 
in urma finalizării proiectului Parc balenar  in regiunea de Nord Vest –locaţiile Tăşnad, 
Beltiug , Marghita”  



 
Art. 7 Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea si prestarea serviciului 

de utilităţi publice se asigură prin bugetul  de venituri şi cheltuieli. 
 Veniturile se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a 
sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din 
alocaţii de la bugetul local. 

 Pentru inceperea activitatii, Serviciul public comunitar de interes local “Strand 
Municipal Marghita “, va primi subventii de la bugetul local. 

 
Art. 8.Organigrama si numărul de personal se va aproba intr-o sedintă ulterioară  

odata cu aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului si unităţilor 
subordonate , pentru a se incadra in numărul de personal , potrivit OUG 63/2010 . 

 
Art. 9. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public 

comunitar de interes local “Strand Municipal Marghita “ prezentat in anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare.  
 
 
 

 
Marghita,  
Nr.56 / 31.03.2011 
 

 
 
 
 

 Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
               Nagy Gabriella      Demeter Cornelia  

 
 

 
 
 
Adoptată cu  votul “ pentru” l a 17 consilieri din 17 prezenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa la HCL 56 / 31.03.2011 
 
 

  
REGULAMENT  DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE 
ADMINISTRARE, INTRETINERE SI EXPLOATARE A STRANDULUI  DIN MUNICIPIUL 
MARGHITA 
  
 
CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 
 
 

ART. 1 
         (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea 
serviciului de administrare, intretinere si exploatare a Strandului municipal, definind modalităţile şi 
condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea acestui serviciu. 
         (2) Serviciul public de administrare, intretinere si exploatare a Strandului municipial Marghita se 
desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale, care controlează gestionarea serviciului şi 
urmăreşte realizarea strategiei în domeniu, pe plan local. 
 

CAPITOLUL II 
PRINCIPII ŞI CONDITII DE FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE, 
INTRETINERE SI EXPLOATARE A STRANDULUI MUNICIPAL 

 

ART. 2 
            Serviciul local de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal este parte 
componentă a serviciilor publice de gospodărie comunală şi are ca obiectiv principal furnizarea catre 
populatia Municipiului  Marghita  a unui serviciu public de agrement de calitate, concomitent cu 
asigurarea protecţiei sănătăţii oamenilor şi a mediului inconjurator, dar si conservarii si dezvoltarii 
tuturor componentelor obiectivului „ Strandul municipal”. 

ART. 3 
         (1) Conform prevederilor H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a 
O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat de interes local, serviciul de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal  
urmareste asigurarea: 
a) bunei functionari a strandului prin dotarea si completarea plajelor cu nisip, curatarea si afanarea lor 
zilnica; 
b) dotarii incintei strandului cu banci de gradina si cosuri de gunoi; 
c) cabinelor de dusuri si grupurilor sanitare; 
d) dotarii cu bazine speciale pentru adulti si pentru copii; 
e) verificarii adancimii apei din bazine pentru a se elimina pericolul de inec; 
f) numarului necesar de colaci de salvare; 
g) pregatirii pentru iarna a strandului; 
h) filtrarii corespunzatoare a apei din bazinele de inot, astfel incat calitatea apei sa corespunda 
standardelor stabilite prin legislatia in vigoare. 



         (2) Serviciul de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal este organizat si 

functioneaza pe baza urmatoarelor principii: 

a)    protecţia sănătăţii publice 
b)    responsabilitatea fată de cetăţeni 
c)    conservarea şi protecţia mediului înconjurător 
d)    calitate şi continuitate 
e)     tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor 
f)     nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor 
g)  promovarea calităţii şi eficienţei activităţii de administrare, intretinere si exploatare a strandului 
municipal 
h)    administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a fondurilor publice 
i)     întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului public. 

ART. 4 
           Serviciul de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal trebuie să îndeplinească, 
la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul Local.  

ART. 5 
           Serviciul de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal cuprinde următoarele 
activităţi: 
a)    intretinerea si exploatarea constructiilor de orice natura din incinta obiectivului „ Strandul municipal 
” ( cladiri, bazine de inot, terenuri de sport, alei pietonale, vestiare, cabine de dusuri, grupuri sanitare,  
banci de gradina si orice alt mobilier stradal, spatii de joaca pentru copii, garduri de imprejmuire, etc.),  
b)    intretinerea si exploatarea instalatiilor de utilitate publica ( alimentare cu apa, canalizare, gaze 
naturale, energie electrica) 
c)    amenajarea, intretinerea, protejarea si conservarea spatiilor verzi, gazonului, arborilor, arbustilor, 
florilor anuale, bienale, perene si oricaror alte amenajarai dendro-horticole; 
d)    asigurarea lucrarilor de igienizare, curăţenie, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum si a 
lucrarilor de pregatire pentru iarna a strandului. 
 

CAPITOLUL III 
ORGANIZAREA ŞI FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE, INTRETINERE 

SI EXPLOATARE A STRANDULUI MUNICIPAL 
 

Secţiunea 1 – Gestiunea serviciului de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal 
 

ART. 6 
          Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi 
controlul funcţionarii serviciului de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal 
intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, conform competenţelor şi atribuţiilor 
stabilite de legislaţia în vigoare. 
 
ART. 7 
        Gestiunea serviciilor de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal se realizează 
prin gestiune directă  
 



ART. 8 

  Activitatea  de  administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal  se  
realizează  în  conformitate  cu  principiile  enunţate  în  Legea  nr. 51 din 8 martie 2006 a 
serviciilor comunitare de utilitati publice,  cu modificările ulterioare; H.G. nr.955/2004 
pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind 
organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si 
privat de interes local. 
 
 
            Sectiunea 2 – Rolul autoritatii administratiei publice locale in organizarea, administrarea , 
intretinerea si exploatarea strandului municipal 
 
ART. 9 
         In asigurarea serviciului de  organizare, administrare, intretinere si exploatare a strandului 
municipal, autoritatea administratiei publice locale, prin cele doua componente ale sale- Consiliul Local, 
ca for legislativ, si Primaria Municipiului Marghita , ca for executiv- controleaza gestionarea serviciului 
in conditii de eficienta si rentabilitate si pastreaza prerogativele privind promovarea politicilor si 
strategiilor de dezvoltare a serviciului administrare, intretinere si exloatare a strandului municipal. 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE, INTRETINERE SI EXPLOATARE A 

STRANDULUI MUNICIPAL ŞI CONDITIILE DE FUNCTIONARE 
 

Sectiunea 1 - Intretinerea si exploatarea constructiilor de orice natura din incinta obiectivului „ 
Strandul municipal ” 
 
ART. 10 
           (1) Serviciul prin structura sa are obligatia sa asigure pastrarea integritatii, protejarea si 
valorificarea patrimoniului public incredintat.Va asigura paza strandului municipal,  se va preocupa atat 
de conservarea si protejarea constructiilor din incinta strandului municipal, cat si de valorificarea 
judicioasa a acestor bunuri imobile 
            (2)  Strandul municipal va functiona pe perioada aprilie –septembrie  , in fiecare zi a saptamanii, 
in baza unui orar prestabilit in functie de sezon. 
            (3). In cadrul programului orar de functionare a strandului, utilizatorii vor achita o taxa de 
intrare, a carei valoare va fi stabilita  prin hotarare a Consiliului Local. 
 
 

CAPITOLUL VI 
DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE  AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE 

 

ART. 11 
            Autoritatii administratiei publice locale ii revin urmatoarele drepturi si obligatii legate de 
organizarea, administrarea, intretinerea si exploatarea strandului municipal: 
 



a)dezvolta, promoveza calitatea si eficienta serviciului public de administrare, intretinere si exloatare a 
strandului municipal, in scopul asigurarii catre populatie a unei zone de agrement moderne, dotate cu 
instalatii, cladiri, terenuri de sport, bazine de inot, spatii de joaca pentru copii, etc., in conditii optime de 
functionare, administrate si intretinute de personal specializat ;  
 
b) urmareste asigurarea unei bune intretineri, protejari si conservari a spatiilor verzi, gazonului, 
arborilor, arbustilor, florilor anuale, bienale, perene si oricaror alte amenajari dendro-horticole; 
intocmeste programe de modernizare si dezvoltare a spatiilor verzi din incinta strandului municipal ; 
 
c) urmareste asigurarea lucrarilor de igienizare, curăţenie, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum 
si a lucrarilor de pregatire pentru iarna a strandului;  
 d) promoveaza politicile si strategiile de dezvoltare a serviciului de administrare, intretinere si 
exploatare a strandului municipal; 
 
f) urmareste ca exploatarea bunurilor din  patrimoniul  municipal sa se realizeze in conditii care sa 
asigure un serviciu bine organizat, civilizat, modern si eficient cu privire la administrarea, intretinerea si 
exploatarea strandului municipal; 
 
g) asigura  lucrarile de reparatii capitale la constructiile de orice natura si la instalatiile de utilitate 
publica din incinta strandului  
 
Art. 12 Prezentul regulament  va fi completat  după începerea activităţii serviciului public de 
interes local „Strand municipal Marghita „ cu particularităţile si  necesităţile ce se impun. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul Local al municipiului Marghita  
 
          
      Hotărâre 

- pentru aprobarea regulamentului  local privind implicarea publicului in elaborarea 
sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului 

 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinţa consiliului local din 
31 martie  2011 

 
     Avand in vedere   referatul de specialitate  nr.2030  din 24.03.2011 întocmit  prin grija 
Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului  
      In baza Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completările  
şi modificările ulterioare,  
          HG nr.1076 /2004 privind stabilirea  procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri si programe, art. 5 alin.2 , art. 23, art. 29, art. 30-31 
           Ordinul MLPAT nr. 13N din 10.03.1999, 176/N/16.08.2000, Ordinul indicativ 
GM 009-2000 
           Legea 52/2003 privind  transparenta decizională în administratia publică 
           Legea 544/2001  privind liberal acces  la informatiile de interes public  
       Luand act de avizul dat de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, 
intrunită în şedinta de lucru din data de 22.03.2011 
     In conformitate cu  art. 36 lit. c din Legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale, republicată cu modificările si completările ulterioare 
 
                                                    Hotărăşte 
 
Art.1 Se aproba regulamentul  local privind implicarea publicului in elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,              Biroul de 
urbanism si amenajare a teritoriului , Comartimentul de relatii cu publicul,Primarul 
municipiului Marghita ,  spre afisare,  
  
 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Nagy Gabriella                                                           Demeter Cornelia  
 
 
 
 Marghita, 
 Nr.  57 din 31 martie 2011 
 
Adoptată cu votul a  17 voturi “pentru” , din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.  

        
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGULAMENT  LOCAL 
PRIVIND 

 IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU 
REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM  

SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
DIN MUNICIPIUL MARGHITA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CUPRINS 
 

FOAIE DE TITLU 

 
Cap.I .  DISPOZIŢII GENERALE.  

CAP.II. RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

Cap.III. ETAPE PROCEDURALE PE CATEGORII DE PLANURI DE URBANISM  

Cap. IV. DISPOZIŢII FINALE.  

 
 

ABREVIERI 
 
PUG şi RLU – plan urbanistic general si regulament local de urbanism aferent acestuia 
PUZ şi RLU – plan urbanistic zonal si regulament local de urbanism aferent acestuia 
PUD – plan urbanistic de detaliu 
CTATU - comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism 
PATU - planuri de amenajarea teritoriului şi urbanism 
PAT- planuri de amenajarea teritoriului 
DATU - documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism 
CL - consiliul local  
HCL – hotararea Consiliului local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PREAMBUL 
 
 
 

1. Implicarea tuturor factorilor implicati/interesati ai comunitătii în dezvoltarea urbană si 
implicit în realizarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, strategii de dezvoltare, 
planuri integrate de dezvoltare urbană, etc, a devenit în ultimele decenii o practică constantă în 
multe tări cu un grad ridicat de dezvoltare. Un loc aparte în cadrul preocupărilor din domeniu este 
detinut de prevederile referitoare la protectia mediului cu accent pe tehnicile si instrumentele cu 
caracter preventiv si de precautie. Printre aceste mecanisme se numără si evaluarea strategică 
de mediu care facilitează, încă de foarte devreme, integrarea considerentelor de mediu în 
procesul de luare a deciziilor, conduce la identificarea măsurilor specifice de ameliorare a 
efectelor si stabileste un cadru pentru evaluarea ulterioară a proiectelor 
din punct de vedere al protectiei mediului. 

2. Prin Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările 
si completările ulterioare, s-a instituit obligativitatea participării populaţiei la activitatea de 
amenajare a teritoriului si de urbanism. Cadrul de reglementare este prevăzut la art.57 – 61 din 
Legea nr.350/2001. Potrivit art.58 din Legea nr.350/2001, autorităţile administraţiei publice 
centrale si locale au obligaţia de a asigura organizarea si desfăsurarea procesului de participare 
a populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. Potrivit art. 61 din 
acelasi act normativ, informarea si consultarea populaţiei se desfăsoară diferenţiat, în funcţie de 
amploarea si de importanta documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit 
procedurilor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei. 

3. În aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr.350/2001, Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Turismului a emis Ordinul nr. 2701/2010, care stabileste componentele obligatorii 
ale informării si consultării publicului care se aplică în derularea tuturor demersurilor de 
planificare urbană şi teritorială în corelare cu planificarea dezvoltării durabile şi cu procedurile de 
realizare a evaluării strategice de mediu pentru planuri si programe. 

4. Potrivit H.G.R. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri si programe s-a instituit responsabilitate în sarcina autoritătilor administratiei 
publice centrale si locale în implicarea publicului în etapele de întocmire a programelor si 
planurilor pe care intentionează să le realizeze pentru comunitate. Cadrul de reglementare este 
prevăzut la art.art.5 alin(2), art.23, 29, 30-31 din H.G.R. nr.1076/2004. 

5. Prezentul regulament  este structurat pe capitole, secţiuni şi articole, ordonate în 
conformitate cu succesiunea operaţiunilor privind  implicarea publicului in elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului din municipiul Marghita  

  
CAPITOLUL I 

  DISPOZIŢII GENERALE  
SECŢIUNEA 1 

  Obiectivul regulamentului local 
    Art. 1.  

Prezentul regulament stabileşte componentele obligatorii ale informării şi consultării 
publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism 
si de amenajare a teritoriului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare si a Ordinului  
MDRT nr. 2701/2010 privind aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 

 
Art. 2.  
Obiectivul prezentului regulament este de a contribui la: 

- îmbunătăţirea procesului de fundamentare si luare a deciziei cu privire la 
intervenţiile în spaţiul urban şi în teritoriul administrativ teritorial al municipiului 
Marghita prin includerea proceselor participative în configurarea, planificarea şi 
implementarea intervenţiilor, în corelare cu priorităţile si necesităţile semnalate 
de comunităţile locale; 

- educarea publicului cu privire la planificarea strategica si urbană si încurajarea 
participării comunităţii în luarea deciziilor din acest domeniu; 

- crearea unui cadru instituţionalizat de ajustare continuă a intereselor membrilor 
comunităţii, satisfăcătoare pentru toţi cei implicaţi în procesul planificării urbane, 
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în contextul respectării drepturilor individuale si totodată promovării interesului 
public. 

- cresterea/îmbunătăţirea  calităţii planificarii dezvoltarii urbane şi a documentaţiilor 
de urbanism şi amenajare a teritoriului elaborate pe teritoriul municipiului 
Marghita 

 
Art. 3.  
Prezentul regulament se aplică tuturor categoriilor de planuri de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului, prevăzute de lege. 
 
Art. 4.  
Informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de 

elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului din municipiul 
Marghita şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a 
documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.  

 
Art. 5.  
Informarea şi consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul 

procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:  
a) etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare;  
b) etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;  
c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;  
d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se 

supune procedurii de transparenţă decizională.  
 
Art. 6. 
 (1) Pentru toate documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, procesul de 

informare şi consultare a publicului se finalizează cu raportul informării şi consultării publicului.  
    (2) Raportul informării şi consultării publicului fundamentează decizia autorităţilor 
administraţiei publice responsabile responsabil cu aprobarea sau respingerea planului propus, în 
vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă şi asigurării interesului general.  
    (3) În baza raportului informării şi consultării publicului consiliul local  al Municipiului 
Marghita poate solicita modificarea şi completarea documentaţiei de urbanism supuse aprobării.  

 
Art. 7.  
 Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte 

se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare, şi conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

  
 SECŢIUNEA a 2-a 

  Cadrul legal 
Art. 8.  
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu urmatoarele cu actele normative 

specifice din domeniile construcţiilor, al amenajării teritoriului şi urbanismului, al administraţiei 
publice, al proprietăţii funciare, precum şi cu alte acte normative complementare domeniilor 
menţionate, aflate în vigoare: 

- Constitutiei României; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completările si 

modificările ulterioare; 
- Ordinului  M.D.R.T.  nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism  

- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
- H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării  de 

mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare;; 
- Ordin MLPAT nr. 13N din 10.03.1999; 176 /N/16.08.2000; Ordin indicativ GM 009-2000; 
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- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale– republicata, cu modificarile si 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
- Legislaţiei din domenii conexe 
 
 
 
 
 

 SECŢIUNEA a 3-a 
  Contextul si oportunitatea regulamentului 

 
Art. 9.  
 (1) Teritoriul administrativ al municipiului Marghita constituie spatiul necesar procesului 

de dezvoltare durabila si este parte a patrimoniului municipiului cu satele apartinatoare  de care 
beneficiaza toti locuitorii sai. 

(2) Regulile generale cuprinse în prezentul Regulament constituie un ansamblu de 
activitati necesare în elaborarea strategiei de dezvoltare urbana, stabilirea programelor si 
proiectelor de dezvoltare si a modului în care acestea se reflecta în organizarea spatiului prin 
planuri urbanistice de diferite tipuri: PUG, PUZ, PUD. 

(3) Prin aplicarea regulilor generale de consultare a cetatenilor trebuie sa se asigure 
concilierea intereselor cetateanului cu cele ale colectivitatilor, respectiv respectarea proprietatii 
private si apararea interesului public. 

(4) Regulamentul se sprijina pe o vasta baza legala formata din legi si alte acte normative 
care cuprind: 

- reguli şi metodologii privind modul de informare, consultare si participare a 
cetatenilor la elaborarea strategiilor de dezvoltare a municipiului Marghita pe 
termen mediu si lung,  

- reguli şi metodologii privind modul de întocmire şi conţinutul planurilor, PUG, 
PUZ, PUD 

- reguli privind modul de ocupare a terenurilor si de realizare a constructiilor,  
- norme si standarde tehnice care fundamenteaza amplasarea si conformarea 

constructiilor si a amenajarilor în acord cu exigentele de realizare a stabilitatii, 
securitatii si sigurantei în exploatare a acestora. 

(5) Regulamentul local de implicare a comunitatii în planificarea urbana sta la baza 
elaborarii si respectarii planurilor de amenajare urbanistica a municipiului Marghita  în urmatorii 
ani  si asigura indivizilor si colectivitatilor dreptul de consultare si decizie la folosirea echitabila, 
responsabila si eficienta  a terenurilor, dezvoltarea spatiala echilibrata, de protectie a 
patrimoniului natural si construit, în vederea îmbunatatirii conditiilor de viata ale tuturor 
locuitorilor, atât în zona urbana cât si în zona rurala. 

(6) Având în vedere prevederile legale prin care activitatea de amenajare a teritoriului 
trebuie sa fie democratica, implicând participarea populatiei si a reprezentantilor ei politici la 
adoptarea deciziilor, Regulamentul local se întemeiaza pe principiul autonomiei locale, al 
parteneriatului, transparentei, descentralizarii, precum si al dezvoltarii durabile, conform carora 
deciziile generatiilor prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fara a compromite dreptul 
generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie. 
 

Art. 10.  
Regulamentul îsi propune: 

- reglementarea unui pachet minim de cerinte privind implicarea publicului din 
municipiul Marghita si satele apartinatoare Chet si Ghenetea  în planificarea si 
dezvoltarea urbana; 

- armonizarea si integrarea, acolo unde legislatia o impune, a prevederilor 
referitoare la informarea si consultarea publicului în evaluarile de mediu cu cele 
din metodologia actuala de elaborare a planurilor de urbanism si amenajarea 
teritoriului, 

- garantarea drepturilor cetatenilor de a avea acces şi de a fi informati despre 
documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului în toate fazele, de a 
participa la luarea deciziilor, precum si de a avea acces la justitie în cazul în care 



aceste drepturi le sunt încalcate sau în cazul în care legislatia nu este 
respectata. 

- un set de actiuni care sa contribuie la educarea cetatenilor privind valorile 
peisajului natural şi urban cât şi cele arhitecturale aflate în patrimoniul 
municipiului 

 
SECŢIUNEA a 4-a 

 Domeniul şi aria de  aplicare al Regulamentului  
Art. 11.  
(1) Regulamentul stabileste componentele obligatorii ale informarii si consultarii  

publicului in procesul de initiere, elaborare, adoptare, implementare si monitorizare a Planului 
urbanistic general si regulamentului local aferent acestuia (PUG), Planurilor urbanistice zonale si 
regulamentului aferent acestora (PUZ) si Planurilor urbanistice de detaliu (PUD) de la nivelul 
municipiului Marghita 

(2) Regulamentul local  se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi avizatorilor de 
D.A.T.U., precum şi tuturor factorilor de decizie din domeniu şi se aplică tuturor categoriilor de 
D.A.T.U., prevăzute de lege. 

(3) Informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de 
elaborare sau actualizare a DATU şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, 
avizare şi aprobare a acestora. 

(4) Teritoriul asupra caruia se aplica prevederile prezentului Regulament este teritoriul  
încadrat în limitele administrativ-teritoriale al municipiului Marghita 
 
 
 

 CAPITOLUL II 
  RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

 
Art. 12.  
(1) Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului pentru planurile de 

urbanism şi de amenajare a teritoriului revine Consiliului Local al municipiului Marghita prin 
aparatul de specialitate din cadrul primăriei - Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului împreună 
cu Compartimentul Relatii Publice. 

(2) În corelare cu prevederile în vigoare referitoare la responsabilităţile privind informarea 
si consultarea publicului privind evaluarea strategică de mediu precum si cu prevederile 
metodologiilor de elaborare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, Consiliul Local 
este considerat beneficiar şi titular al planurilor initiate de catre personae fizice si juridice, altele 
decat Consiliul local Marghita. 

 
Art. 13.  
(1) Pentru îndeplinirea responsabilităţilor privind informarea si consultarea publicului 

pentru planurile de urbanism si/sau amenajare a teritoriului, Consiliul Local/Primăria Marghita 
organizează la sediul propriu un un spaţiu permanent dedicat schimbului de informaţii cu privire la 
activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului, si anume Centrul de Informare a Publicului, aflat în 
incinta Primăriei, la parter. 

 
Art. 14  
(1) In vederea finantarii activitatilor, Consiliul Local Marghita va prevedea anual în 

bugetul local fonduri pentru informarea şi consultarea publicului pentru iniţierea, elaborarea, 
avizarea, aprobarea şi implementarea planurilor strategice si de urbanism . 

(2) Pentru derularea activitătilor de informare si consultare a cetătenilor, efectuate în 
cazul planurilor initiate de către persoane fizice si juridice altele decât Consiliul Local Marghita, se 
va percepe acestora taxa de consultare si va fi achitat în transe pe faze. 

(3) Cuantumul taxei se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizează 
integral pentru acoperirea cheltuielilor de informare si consultare a cetătenilor precum si pentru 
finantarea cheltuielilor curente de întretinere si functionare aferente acestor servicii. 

(4) Taxele se achită în avans, pe faze, la sediul Primăriei Marghita, astfel: 
a) etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare;  
b) etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;  
c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;  



d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se 
supune procedurii de transparenţă decizională.  

(5) Fondurile prevazute la pct. (1) si (3)  vor fi folosite la acoperirea urmatoarelor 
cheltuieli aferente informarii si consultarii publicului: 

- materiale tiparite, multiplicate; 
- servicii de corespondenta ; 
- anunţuri în mas media 
- costuri comunicatii (telefon, fax , etc); 
- personalul detasat pentru aceste activitati; 
- servicii cercetare sociologica; 
- servicii facilitare întâlniri, interviuri de grup, audieri, dezbateri; 
- închiriere si amortizare echipamente; 
- editare materiale de expozitie/ expuse, etc; 

 
Art. 15. 
(1) Resposabilitatea privind informarea si consultarea publicului, atunci când Consiliul 

local Marghita ia o decizie cu privire la iniţierea elaborării unui plan de urbanism, ori când este 
informat cu privire la o astfel de intenţie revine Biroului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
impreuna cu Compartimentul relatii publice, mass - media . 

(2) În cazul în care această responsabilitate este îndeplinită în colaborare cu serviciul de 
specialitate al consiliului judeţean, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea populaţiei 
va fi numită din cadrul acestuia.  

(3) Coordonatorul activităţilor de informare si consultare a publicului desfăşurate de către 
serviciile menţionate la alin. (1) este inspectorul de urbanism din cadrul Biroului de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului  
             (4) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului are următoarele 
atribuţii:  

a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare 
a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea 
planului de urbanism;  

b) răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de 
selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi 
amenajare a teritoriului iniţiat de Primaria municipiului Marghita;  

c) răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesar a fi incluse în 
avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de 
investitori privaţi, persoane fizice sau juridice;  

d) gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul 
documentaţiei, până la aprobare;  

e) este persoană de contact din partea administraţiei publice locale pentru 
activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv.  

(5) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului va fi sprijinită în 
îndeplinirea atribuţiilor sale de către inspectorul de specialitate din cadrul Compartimentului de 
relatii publice, de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum si de un grup 
de lucru permanent, format din reprezentanţi ai compartimentelor de specialitate din aparatul 
propriu al Primariei municipiului Marghita, desemnati prin Dispozitia Primarului, in funcţie de 
complexitatea planului de urbanism. 
  
   Art. 16.  

Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza 
căruia se va desfăşura procesul de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele 
informaţii:  

a) identificarea părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care 
pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a 
teritoriului;  

b) modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor 
la iniţierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a 
teritoriului şi de schimbările propuse;  

c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta 
propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula 
observaţii sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism 



sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităţilor 
competente;  

d) calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi 
consultare a publicului;  

e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea şi 
consultarea publicului.  

  
Art. 17. 
Raportul informării şi consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local 

de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism, va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:  
    a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta 
publicul, inclusiv:  

1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată 
propunerea solicitantului;  

2. conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv 
scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii;  

3. localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, 
buletine informative sau alte materiale scrise;  

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;  
    b) un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul 
procesului de informare şi consultare, inclusiv:  

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenţionează să rezolve sau se va ocupa de 
problemele, observaţiile şi rezervele exprimate de public;  

2. probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism sau 
amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu 
motivaţia acestui lucru;  

3. orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau 
nepreluarea propunerilor.  

   
  Art. 18.  

Raportul consultării, însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul 
Primariei municipiului Marghita se prezintă consiliului local spre însuşire sau respingere. În 
vederea fundamentării tehnice a deciziei, Consiliul local/Primaria municipiului Marghita poate 
solicita opinia unor experţi atestaţi sau asociaţii profesionale din domeniu.  
 

Art. 19 
(1) Principiile de identificare a grupurilor-ţintă pentru  informarea şi consultarea publicului 

se stabilesc funcţie de categoria de plan, structura populaţiei, structura activităţilor economice, 
strategia de dezvoltare a municipiului; 
             (2) Nerespectarea prezentului regulament atrage  răspunderea  persoanelor  vinovate 
conform prevederilor codului muncii şi regulamentului propriu de  organizare şi functionare.   

(3) Evaluarea proceselor de participare publică se face după un an de la adoptarea 
prezentului regulament  şi se actualizează  ori de câte ori este necesar. Actualizarea  
regulamentului se face prin HCL cu avizul (fundamentarea) Comisiei TATU 
 

Art. 20. 
Primarul  elaboreaza anual un raport pentru informarea  cetatenilor cu privire la PATU ce 

fac obiectul prezentului regulament prin  persoanele responsabile cu urbanismul şi  relatii publice, 
raport care se posteaza pe site-ul propriu  al municipiului Marghita. 
 

 
CAPITOLUL III 

  ETAPE PROCEDURALE PE CATEGORII DE PLANURI 
DE URBANISM  
SECŢIUNEA 1 

  Planul urbanistic general (PUG) şi regulamentul local 
de urbanism (RLU) aferent acestuia  

 
Art. 21.  



Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de 
reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza 
legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare 

 
Art. 22. Obiectivele implicării publicului în pregătirea, elaborarea, aprobarea şi 

monitorizarea PUG sunt următoarele: 
- informarea publicului cu privire la intenţia de a elabora planul; 
- elaborarea PUG-lui pe baza obiectivelor strategice de dezvoltare durabilă, 

opiniilor factorilor-cheie implicaţi si a semnalărilor publicului; 
- informarea publicului cu privire la obiectivele si cerinţele PUG,  
- informaţii şi opţiuni cu privire la dezvoltarea urbanistică si protecţia mediului 

colectate de la public si analizate, ca parte a studiilor de fundamentare; 
- prognoze şi scenarii redactate în corelare cu opţiunile publicului; 
- colectarea opiniilor şi sugestiilor publicului, cunostinţe si competenţe puse în 

comun, interese mutuale identificate pe parcursul elaborării pentru verificarea 
propunerilor preliminare ori de câte ori este necesar; 

- informarea publicului cu privire la propunerile preliminare; 
- opinii, reacţii şi sugestii ale publicului asupra propunerilor preliminare şi raportului 

de mediu colectate, analizate şi incluse în propunerea finală. 
- public cu acces îmbunătăţit la informaţia de urbanism si mediu; 
- public informat periodic cu privire la implementarea/aplicarea PUG; 
- colectarea datelor si opiniilor privind implementarea PUG-lui; 

 
 
 

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare 
 
Art. 23.  
(1) Consiliul Local Marghita, beneficiar al PUG-lui , informează publicul, cu privire la 

intenţia de elaborare sau de revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor necesare 
procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.  
    (2) Informarea cu privire la intenţia de elaborare a PUG se face simultan, prin 
următoarele metode:  

a) anunţ afisat la avizierul din faţa Primăriei; 
b) anunţ publicat într-o publicaţie locală; 
c) anunţ cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet   

(3) Anunţurile prevăzute la alin. (2) vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele:  
a) prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare/revizuire a PUG şi a 

obiectivelor PUG;  
b) numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi 

consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observaţii şi 
propuneri;  

c) data limita, de minim 10 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a 
intenţiei, în care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri sau exprimate 
nevoi;  

d) data la care va fi publicat şi afisat răspunsul la observaţiile transmise în această 
perioadă (maxim 10 zile lucrătoare de la data limită a primirii observaţiilor, 
comentariilor sau semnalărilor cetăţenilor); 

    (4) Anunţul publicat pe pagina proprie de internet şi cele afişate vor fi menţinute pe toată 
perioada în care pot fi transmise observaţii şi propuneri.  
   (5) Consiliul local Marghita va aduce la cunoştinţa publicului intenţia sa de elaborare sau 
revizuire a PUG şi prin anunţuri la staţia locala de radio şi va organiza expoziţii cu hărţi, planuri, 
schiţe, tabele, grafice, orice alte materiale la Centrul de Informare a Publicului la solicitarea 
publicului. 
 

Art. 24.   
Consiliul Local Marghita, primeste de la public observaţii, sugestii sau propuneri cu privire 

la intenţia de elaborare sau revizuire a PUG şi la informaţiile furnizate prin anunţ şi pun la 
dispoziţia publicului sinteza acestora şi argumentaţia preluării sau nepreluării propunerilor, în 
maximum 10 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.  
   



  Art. 25.  
Toate propunerile obţinute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi 

consultare vor fi examinate şi sintetizate şi vor fi prezentate ca anexă la documentaţia necesară 
atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.  
 

Art. 26  
(1) Tema de proiectare inclusea în documentaţia necesară atribuirii serviciilor de 

elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele şi prevederile principale ce 
urmează a fi abordate, precum şi procedurile specifice de informare şi consultare a publicului pe 
parcursul elaborării sau revizuirii PUG se redactează de către compartimentul de achizitii al 
Consiliului Local Marghita,, cu sprijinul CTATU, al autorităţii competente cu protecţia mediului, 
comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi ai altor instituţii/organisme interesate de la 
nivel judeţean precum şi de către persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, 
astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUG trebuie să răspundă.  

(2) Concluziile formulate cu privire la observaţiile, sugestiile sau semnalările publicului 
primite în mod direct sau prin intermediul autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi 
incluse in descrierea obiectivelor PUG. 

(3) În documentaţia de achiziţie a serviciilor de elaborare PUG vor fi identificate si 
prezentate, sau menţionate ca documente ce vor fi puse la dispoziţia proiectantului, şi analize ale 
opţiunilor publicului deja realizate si care răspund cerinţelor şi obiectivelor PUG. 

(4) De asemenea, în documentaţia de achiziţie a serviciilor de elaborare PUG vor fi 
incluse cerinţele ce derivă din activităţile de informare şi consultarea publicului (materiale ce 
trebuie elaborate pe înţelesul cetăţenilor, perioade de asteptare a reacţiilor cetăţenilor, modul de 
transmitere de către Consiliul Local a cerinţelor nou apărute în urma consultărilor, etc) 

 
 
2. Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare 

   
Art. 27.   
(1) În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinţele şi opţiunile 

publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obţinute de elaboratorul PUG-lui  prin 
metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.  
    (2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, 
derularea şi analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa 
elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.  
 

3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor 
 

Art. 28.  
Informarea şi consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel:  

    a) Consiliul Local Marghita informează publicul prin următoarele activităţi simultan:  
1. publică pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi 

perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele complete ale 
propunerilor şi de a transmite observaţii la sediul Primariei municipiului Marghita 
pentru aprobarea finală a PUG în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
ultimului anunţ, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere 
şi durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la 
data ultimului anunţ;  

2. afişează anunţul de mai sus şi propunerile însoţite de explicaţii succinte, scrise şi 
desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puţin 30 de zile, la la 
Centrului de Informare a Publicului şi la avizierul din faţa Primăriei; 

3. trimit în scris către factorii interesaţi identificaţi anunţul publicat, cu cel puţin 15 
zile lucrătoare   înainte de data dezbaterii publice;  

 
  b) Consiliul Local Marghita consultă publicul asupra propunerilor preliminare prin 
următoarele activităţi:  

1. pune la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe 
durata a cel puţin 45 de zile;  

2. expune materialele grafice cu explicaţii formulate într-un limbaj nontehnic, pe 
durata a cel puţin 45 de zile, într-un spaţiu special amenajat şi cu posibilitatea 
colectării în scris a observaţiilor cetăţenilor;  



3. pregăteste, organizează şi conduce o dezbatere publică cu privire la propuneri; 
dezbaterea publică va fi pregătită si organizată cu sprijinul grupului de lucru 
permanent. 

c) Consiliul Local Marghita informează publicul cu privire la rezultatele consultării, prin 
publicarea pe propria pagină de internet a observaţiilor şi sugestiilor publicului asupra 
propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data 
dezbaterii publice;  

d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea 
documentaţiei pe circuitul legal de avizare.  
  

Art. 29. 
(1) Consiliul Local Marghita asigură introducerea în documentaţie a propunerilor 

acceptate rezultate din activităţile de consultare a publicului prin Biroul  de urbanism şi 
compartimentul de relatii cu publicul. 

(2) Dacă avizele tehnice aduc modificări importante unor părţi mari din localitate sau care 
afectează un număr mare de persoane, grupul de lucru actualizează procedurile specifice de 
informare si consultare a publicului în consecinţă si repetă etape necesare ale acestora. 
 

4. Implicarea publicului în etapa aprobării PUG 
 

Art. 30.  
  (1) În vederea aprobării, elaboratorul PUG-lui în colaborare cu Biroul de urbanism din 
cadrul primăriei si coordonatorul activităţilor de informare si consultare a publicului asigură 
introducerea în documentaţie a Raportului consultării publicului din toate etapele. 

(2) Informarea si consultarea publicului în etapa aprobării planului se face conform Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si conform Legii nr.544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

.  
5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG 

 
Art. 31.  
Informaţiile conţinute în PUG şi RLU aferent reprezintă informaţii de interes public şi vor fi 

puse la dispoziţia publicului  prin publicare pe site-ul primăriei şi vor fi eliberate la cerere conform 
Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
Art. 32 
(1) Consiliul Local Marghita oferă permanent posibilitatea publicului să exprime sesizări si 

plângeri referitoare la aplicarea planurilor de urbanism adoptate si regulamentelor aferente 
acestora; 

(2) Consiliul Local răspunde sesizărilor si plângerilor publicului în termenele prevăzute de 
legisla.ia în vigoare. 

 
Art. 33 
(1) Consiliul Local Marghita, prin compartimentul de specialitate, întocmeste anual, în 

luna ianuarie raportul cu privire la aplicarea prevederilor PUG. si a reglementărilor specifice 
adoptate ulterior prin planuri urbanistice zonale sau de detaliu,  

(2) Acest raport este adus la cunostinta publicului prin publicare pe pagina proprie de 
Internet. 

 
 

   SECŢIUNEA a 2-a 
  Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia - PUZ  

Art. 34.  
Obiectivele implicării publicului în pregătirea, elaborarea, aprobarea si monitorizarea PUZ 

sunt următoarele: 
- oferirea posibilităţii publicului de a aduce la cunostinţa Consiliului Local Marghita 

eventuale observaţii, sugestii, semnalări cu privire la intenţia anunţată; 
- fundamentarea PUZ-lui pe baza obiectivelor strategice de dezvoltare durabilă, 

obiectivelor si prevederilor PUG în vigoare, opiniilor factorilor-cheie implicaţi si 
semnalărilor publicului; 

file:///Users/cip/Downloads/javascript:ln2Go2lnk%2528'MTUxMDI0Mg=='%2529%3B


- informarea publicului cu privire la propunerile preliminare si participerea lor la 
luarea deciziilor; 

- opinii, reacţii si sugestii ale publicului asupra propunerilor preliminare si, dacă 
este cazul, asupra raportului de mediu. 

- colectarea datelor si opiniilor privind implementarea PUZ-lui; 
 
 
 
 
 

 
1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare 

 
Art. 35.  
(1) În situaţia in care initiatorul PUZ-ul este Consiliul local Marghita acesta informează 

publicul, inclusiv autoritatea competentă cu protecţia mediului, cu privire la intenţia de elaborare a 
PUZ şi obiectivele acestuia; 

(2) Informarea publicului cu privire la intenţia de elaborare a PUZ si obiectivele acestuia 
se face înainte de elaborarea documentelor necesare lansării procedurii de selectare si 
desemnare a elaboratorului. 

(3) Tema, obiectivele şi cerinţele PUZ vor fi elaborate cu sprijinul CTATU, Biroului de 
urbanism,  al autorităţii competente cu protecţia mediului, comisiei de urbanism din cadrul 
consiliului local şi ai altor instituţii/organisme interesate de la nivel judeţean precum şi de către 
persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, astfel încât să se asigure 
identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie să răspundă.  

(4) Consiliul Local Marghita aduce la cunostinşa publicului intenţia de elaborare a PUZ si 
obiectivele acestuia, simultan prin: 

a) anunţ afisat la Centrul de Informare a Publicului şi la avizierul din faţa Primăriei; 
b) anunţuri afişate în cel puţin un loc vizibil pe teritoriul zonei tratate, prin panouri 

rezistente la intemperii; 
c) anunţuri publicate într-un cotidian local; 
d) anunţuri trimise tuturor proprietarilor din zona ce urmează a fi tratată; 
e) anunţ cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet. 

(5) Anunţul va cuprinde: 
a) prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare a planului şi a 

obiectivelor planului; 
b) numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea si 

consultarea publicului către care pot fi transmise comentarii si semnalări; 
c) data limita, de minim 10 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a 

intenţiei, în care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri sau exprimate 
nevoi;  

d) data la care va fi publicat răspunsul la observaţiile transmise în această perioadă 
(maxim 10 zile lucrătoare de la data limită a primirii observaţiilor, comentariilor 
sau semnalărilor cetăţenilor), răspuns ce va afisat la Centrul de Informare a 
Publicului; 

(6) Anunţul publicat pe pagina proprie de Internet a Primăriei si cele afisate vor fi 
menţinute pe toată perioada în care pot fi transmise observaţii, comentarii sau semnalări. 

(7) Consiliul Local Margita va aduce la cunostinţa publicului intenţia de elaborare a PUZ 
si obiectivele acestuia si prin întâlniri cu locuitorii din zonă, prin expoziţie cu hărţi, planuri, schiţe, 
tabele, grafice, etc, organizată pe toata perioada elaborării PUZ la Centrul de Informare a 
Cetatenilor. 

 
Art. 36  
(1) În cazul în care iniţiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau 

juridică, obligaţiile ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului se 
vor transmite iniţiatorului prin certificatul de urbanism şi avizul prealabil de oportunitate.  

(2) În cazul în care iniţiatorul planului nu este Consiliul local Marghita, informarea 
publicului cu privire la intenţia de elaborare a PUZ şi obiectivele acestuia se face înainte de 
emiterea avizului prealabil de oportunitate. 



(3) În funcţie de impactul estimat al PUZ, Primaria municipiului Marghita responsabil cu 
emiterea certificatului de urbanism şi a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunităţii 
planului în interes public, va organiza dezbateri publice referitoare la intenţia de elaborare.  

 
Art. 37.  
Consiliul Local Marghita primeste de la public observaţii, sugestii sau semnalări cu privire 

la intenţia de elaborare PUZ si la informaţiile furnizate prin anunţ si pune la dispoziţia publicului 
răspunsul la acestea în maxim 10 zile lucrătoare de la data limită stabilită pentru primirea lor. 

 
Art. 38.  
(1) Documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare PUZ iniţiat de Consiliul Local  

trebuie să includă si obligaţiile elaboratorului ce derivă din procedurile specifice de informare si 
consultare a publicului pe parcursul elaborării PUZ, se redacteaza de catre compartimentul de 
achizitii, cu sprijinul CTATU, Biroului de urbanism,  al autorităţii competente cu protecţia mediului, 
comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi ai altor instituţii/organisme interesate de la 
nivel judeţean precum şi de către persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, 
astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie să 
răspundă.  

(2) Concluziile formulate cu privire la observaţiile, sugestiile sau semnalările publicului 
primite în mod direct sau prin intermediul autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi 
incluse in descrierea obiectivelor PUZ. 

(3) În documentatia de atribuire pentru achizitia serviciilor de elaborare PUZ vor fi 
identificate si prezentate, sau mentionate ca documente ce vor fi puse la dispozitia proiectantului, 
si analize ale opţiunilor publicului deja realizate si care răspund cerinţelor şi obiectivelor PUZ. 

(4) De asemenea, în documentatia de achizitie a serviciilor de elaborare PUZ vor fi 
incluse cerintele ce derivă din activitătile de informare si consultarea publicului (materiale ce 
trebuie elaborate pe întelesul cetătenilor, perioade de asteptare a reactiilor cetătenilor, modul de 
transmitere de către Consiliul Local a cerinţelor nou apărute în urma consultărilor, etc). 

(5) În cazul în care iniţiatorul planului este diferit de Consiliul Local Marghita, obligaţiile 
iniţiatorului ce derivă din procedurile specifice de informare si consultare a publicului pe parcursul 
elaborării PUZ se vor transmite iniţiatorului prin avizul prealabil de oportunitate. 
 

Art. 39.  
(1) Consiliul Local Marghita aduce la cunostinţa publicului informaţia cu privire la 

demararea procesului de elaborare a PUZ, în termen de maxim 5 zile de la atribuirea serviciilor 
de elaborare PUZ, simultan prin: anunţ afisat la Centrul de Informare a Publicului si în alte locuri 
special amenajate, pe teritoriul zonei tratate, publicare pe pagina proprie de Internet a Primăriei, 
anunţ transmis tuturor proprietarilor din zona studiată. 

(2) Anunţurile prevăzute la alin. (1) vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele:  
- explicarea pe înţelesul cetăţenilor a obiectivelor PUZ; 
- prezentarea etapelor de elaborare si prezentarea detaliată a programului de 

informare si consultare, cu precizarea obiectivelor, metodelor, a locului si datei 
sau perioadei corespunzătoare fiecărei metode; 

- date de contact ale coordonatorul activităţilor de informare si consultare a 
publicului, elaboratorului PUZ-lui si ale tuturor celor implicaţi în facilitarea 
activităţilor de informare si consultare a publicului; 

- precizarea că se primesc observaţii si propuneri pe parcursul elaborării PUZ la 
coordonatorul activităţilor de informare si consultare a publicului sau la Centrul 
de Informare a Publicului; 

 
2. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor 

. 
Art. 40.  
Pe parcursul elaborării propunerilor si a raportului de mediu pentru a fi preîntâmpinate 

eventuale dezacorduri, consultarea publicului asupra evoluţiei propunerilor si asupra evaluării de 
mediu a alternativelor si determinării opţiunii preferate se va face prin organizarea unei intalniri cu 
factorii interesati. 
  

Art. 41.  
Informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de 

transmiterea documentaţiei pe circuitul tehnic de avizare, astfel:  



    a) Consiliul local Marghita informează publicul prin următoarele activităţi:  
1. publică pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea de a 

consulta documentele complete si de a transmite observaţii la sediul Primariei 
Marghita, în termen de 20 zile calendaristice de la data ultimului anunţ, precum şi 
obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată pentru 
fiecare metodă de consultare;identifică şi notifică proprietarii ale căror proprietăţi 
vor fi direct afectate de propunerile PUZ;  

2. pune la dispoziţia publicului spre consultare pe durata a minim 20 de zile 
lucrătoare, documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative 
scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, precum şi documentele ce au stat la 
baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul 
prealabil de oportunitate;  

3. afişează anunţul la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate, pe panouri 
rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice 
amplasate în cel puţin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;  

4. investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la 
intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la 
parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;  

b) Consiliul local Marghita are următoarele obligaţii:  
1. informează publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării, prin 

publicarea pe propria pagină de internet şi la sediul propriu a observaţiilor şi 
sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la 
încheierea perioadei de consultare a publicului;  

2. informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de 
propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi 
răspunsul argumentat la acestea.  

 
Art. 42.  
(1) Consiliul Local Marghita asigură introducerea în documentaţie a propunerilor 

acceptate rezultate din activităţile de consultare a publicului prin grija Biroului  de urbanism şi 
compartimentul de relatii cu publicul. 

(2) Dacă avizele tehnice aduc modificări importante propunerilor preliminare grupul de 
lucru actualizează procedurile specifice de informare si consultare a publicului în consecinţă si 
repetă etape necesare ale acestora. 
 
 
 
    Art. 43  

În vederea aprobării PUZ în scopul fundamentării deciziei consiliului local, structura de 
specialitate asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, 
răspunsurile date şi argumentarea lor  
  

3. Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ 
 

Art. 44.  
În vederea aprobării, Consiliul Local Marghita, beneficiar al planului asigură introducerea 

în documentaţie a Raportului consultării publicului. 
 
 
Art. 45. 
Informarea si consultarea publicului în etapa aprobării planului se face conform Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si conform Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 
4. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ 

 
Art. 46.  
Planşa de reglementări urbanistice şi regulamentul local reprezintă informaţii de interes 

public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.  

 



Art. 47. 
(1) Consiliul Local Marghita oferă permanent posibilitatea publicului să exprime sesizări si 

plângeri referitoare la aplicarea planurilor de urbanism adoptate şi regulamentelor aferente . 
(2) Consiliul Local răspunde sesizărilor si plângerilor publicului în termenele prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 
 
Art. 48.  
(1) Consiliul Local Marghita, prin compartimentul de specialitate, întocmeste annual 

raportul cu privire la implementarea PUZ si a reglementărilor specific adoptate ulterior prin planuri 
urbanistice zonale sau de detaliu  

(2) Acest raport este adus la cunostinţa publicului  prin publicare pe pagina proprie de 
Internet. 

 
 

SECŢIUNEA a 3-a 
  Planul urbanistic de detaliu - PUD 

 
Art. 49  
Obiectivele implicării publicului în pregătirea, elaborarea, aprobarea si monitorizarea 

PUD sunt următoarele: 
- informarea vecinilor cu privire la intenţia de a elabora planul; 
- opinii, reacţii si sugestii ale vecinilor asupra propunerilor. 

 
1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare 

 Art. 50.  
În situaţia solicitării elaborării unui PUD, Consiliul local informează şi consultă populaţia 

prin următoarele modalităţi:  
a) notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD, 

privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism, cu acordarea unui 
termen de primire a observaţiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;  

b) în situaţia în care iniţiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în 
termen de 5 zile de la primirea tuturor observaţiilor, Consiliul local notifică 
iniţiatorul PUD cu privire la eventualele obiecţii primite şi solicită modificarea 
propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui 
termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile;  

c) în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al iniţiatorului PUD, Consiliul 
local informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observaţiile 
primite şi răspunsul la acestea.  

 
 

2. Implicarea publicului în etapa aprobării PUD 
    

Art. 51.  
(1) Consiliul Local Marghita asigură introducerea în documentaţie a propunerilor 

acceptate rezultate din răspunsurile proprietarilor parcelelor vecine celei care a genarat PUD. 
(2) În vederea aprobării PUD, Consiliul local  asigură introducerea în documentaţia 

supusă aprobării raportul informării şi consultării publicului, însoţit de punctul de vedere al 
structurii de specialitate.  

(3) Informarea si consultarea proprietarilor parcelelor vecine celei care a generat PUD în 
etapa aprobării planului se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public. 

 
 

3. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUD 
 

Art. 52. - Informaţiile cuprinse în PUD reprezintă informaţii de interes public şi vor fi 
furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Art. 53.  



(1) Consiliul Local oferă permanent posibilitatea publicului să exprime sesizări si plângeri 
referitoare la aplicarea planurilor de urbanism adoptate si regulamentelor aferente acestora . 

(2) Consiliul Local răspunde sesizărilor si plângerilor publicului în termenele prevăzute de 
legislaţia în vigoare. 
 

CAPITOLUL IV 
DISPOZITII FINALE 

Art. 54. 
Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor planurilor de amenajarea teritoriului şi 

urbanism: 
- aflate în curs de  elaborare/actualizare sau avizare cf. art.3 din Ordinul 

2701/2010 
- aprobate  de CL Marghita aflate în  implementare si monitorizare. 
- care se vor elabora/actualiza  

 
Art. 55. 
Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate si actualizate cu evolutia 

legislatiei cu caracter general, cu cea a Uniunii Europene, precum si cu cea a legislatiei de 
specialitate. 

 
Art. 56. 
Prezentul Regulament  de implicare a cetatenilor în planificarea dezvoltarii urbane, dupa 

aprobare prin hotarâre a CL Marghita, devine act de autoritate al administratiei publice locale, 
este obligatoriu de urmat si respectat, si confera documentatiilor legitimitate de aplicare, 
constituindu-se astfel temei juridic în vederea realizarii planurilor de amenajarea teritoriului si 
urbanism, precum si a autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii, corelate cu 
Strategia de dezvoltare economico-sociala a municipiului. 
 

 
        

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
          
                                                    

HOTĂRÂRE 
 
  pentru completarea HCL nr. 34 din 28.02.2011 privind acordul  de principiu 
pentru preluarea  de către  Consiliul Local al  municipiului Marghita a 
managementului  asistenţei  medicale a Centrului de Sănătate – Valea lui Mihai , 
desfinţarea  şi reorganizarea  acestei unităţi  sanitare ca şi structură   fără 
personalitate  juridică în cadrul Spitalului Municipal „ Dr. Pop Mircea” Marghita.  
 
       Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinară din 31 martie 
2011 
 Avand in vedere solicitarea conducerii Spitalului Municipal „ Dr. Pop Mircea” 
Marghita in vederea completării  Hotărârii de Consiliu Local nr. 34/2011  ca urmare a 
solicitării  Ministerului Sănătăţii  
              Ţinând cont de : 
- prevederile OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente 
exercitate  de M.S. catre autorităţile administatiei publice localecu modificările şi 
completările ulterioare  şi ale Hotărârii Guvernului Romaniei  nr. 529/02.06.2010 pentru 
aprobarea mentinerii managementului asistentei  medicale la autorităţile  administratiei 
publice local.e care au desfăşurat  faze pilot , precum şia Listei unităţilor sanitare publice 
cu paturi pentru care se mentine managementul  asistentei medicale către autorităţile  
administraţiei publice locale şi către Primăria municipiului Bucureşti, in baza căreia 
Consiliul Local  al municipiului Marghita, judetul Bihor , prin Hotărârea  nr. 69 /24.06 
2011 a preluat prin transfer managementul  asistentei medicale acordate in Spitalul 
municipal Dr. Pop Mircea .Marghita, precum şi atribuţiile  şi competenţele  exercitate de 
Ministerul Sanataţii prin Direcţia de Sănătate Publică Bihor , avizele favorabile ale 
comisiilor de specialitate, 
- prevederile  art. 15 şi ale art. 174 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma  in 
domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare 
- O.U.G. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
sanatatii in vederea descentralizării  
 In temeiul prevederilor  art. 36 alin. 5 lit. a coroborat cu cele ale art. 123 şi 124 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 36 alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a pct. 
3 , art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administratiei publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă completarea HCL nr. 34 din 28.02.2011 privind acordul  de principiu 
pentru preluarea  de către  Consiliul Local al  municipiului Marghita a managementului  
asistenţei  medicale a Centrului de Sănătate – Valea lui Mihai , desfinţarea  şi 
reorganizarea  acestei unităţi  sanitare ca şi structură   fără personalitate  juridică în cadrul 
Spitalului Municipal „ Dr. Pop Mircea” Marghita cu următorul articol: 
 
                      „ Odată cu preluarea managementului  asistenţei medicale se aprobă 
preluarea de către  Spitalul Dr. Pop Mircea a personalului de specialitate  medico-sanitar , 



auxiliar-sanitar şi muncitorii de la Centrul de Sanatate –Valea lui Mihai in condiţiile 
încadării în normativele de personal”  
 
 
Art. 2 Prezenta  hotărâre  se comunică cu  Consiliul Local Valea lui Mihai, primarul 
municipiului Marghita, Spitalul municipal ” Dr. Pop Mircea “ Marghita, Institutia 
Prefectului Bihor, Ministerului Sanatatii şi D.S.P. Bihor.  
 
 
 
Presedinte de sedinta               Contrasemnează 
    Nagy Gsabriella           jr.Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita , 
Nr. 58 din 31 martie 2011 
 
 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri   prezenti  
 











































































































































































CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

Hotarare 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  ordinare a  Consiliului Local din    25.08.2011    
şi a procesului verbal a sedintei  Consiliului Local din luna anterioară 

 

 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  25. 08. 
2011 , 

     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr 
501  din 19.08.2011  

     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi respectând 
dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 

 

                                                                  Hotărăşte: 

 

Art.1  Se aproba ordinea de zi cu următoarele puncte : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării amplasamentului chioşcurilor din str. 
Crinului nr. 9 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea achizitionarii  de către   municipiul Marghita, prin 
cumpărare de la Cooperativa de consum Marghita, a imobilului  constituit din constructie 
, situat in satul Ghenetea , identificat  cu nr. top. 161, inscris in CF 101536 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionării directe a suprafetei  de teren  de 13 
mp. care reprezinta cota  de 13/1521 mp. din  nr. top. 7/12 inscris in CF 100004 
Marghita, către proprietarul  cabinetului medical, dr. Sarca Ovidiu Mircea  

4. Proiect de hotarare privind rectificarea de buget pe anul 2011. 
      5. Proiect de hotărâre privind nepreluarea  de către municipiul Marghita a programului 
guvernamental lapte-corn în şcoli, urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de 
descentralizare  a acestui  program de către comune, oraşe şi municipii. 

      6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei totale de  66 mp. 
care se compune din 30 mp.  inscris pe nr.cadastral. 101804- C1 si suprafaţa  de 36 mp. inscris 
pe nr.cadastral 101799  către d-nul  Szoke Francisc şi soţia, proprietarii  constructiilor  pe aceste 
terenuri.  



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

      8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi a taxelor ce vor fi 
aplicate cu ocazia sărbătoririi “ Zilelor Marghitei” , Târgul de toamnă  

      9.Proiect de hotărâre  privind nepreluarea  de către municipiul Marghita a programului 
guvernamental lapte-corn în şcoli, urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de 
descentralizare  a acestui  program de către comune, oraşe şi municipii. 

    10.Proiect de Hotărâre pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local  în consiliul de 
administratie la Grupul Scolar Horvath Janos  

    11. Proiect de hotărâre  privind completareas art. 4 din HCL nr. 114/2010 privind atribiuirea 
unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei unităti de invatamant  cu predare  in limba 
maghiară, stabilirea sediului si a bazei materiale pentru Grupul scolar Horvath Janos.   

     12.  Probleme diverse 

Art. 2 Se aprobă procesul verbal al şedintei  ordinare a Consiliului local Marghita  din  iulie 
2011 . 

 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica : la dosar, Institutiei Prefectului Bihor, Primarului 
municipiulu Marghita 

 
 

Marghita,  

Nr. 109 din 25.08.2011 

 

 

 

 Presedinte de sedinta        Contrasemnează 

                Porumb Calin                                                                       Demeter Cornelia  

 

 



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 

 

Hotarare 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru   perioada     august-octombrie     2011 

Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa   ordinară din 25  august   
2011 

 

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 

Precum si a Ordonantei nr. 35 din 30.01.2002  privind aprobarea Regulamentului –cadru de 

organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale                                                              

Hotărăşte: 

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

Consiliului Local Marghita  pe perioada  august- octombrie 2011  domnul     Porumb Calin.   

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

Marghita, la dosar.  

 

 

           Presedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 

       Pocsaly Zoltan Ladislau                                                                        Demeter Cornelia  

 

Marghita,  

Nr.110 /25.08.011 

 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 

 

 

Hotărâre 

privind aprobarea schimbării amplasamentului chioşcurilor din str. Crinului 

  

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 25.08.2011, 

Având în vedere: referatul de specialitate  nr.4942 din 22.07.2011 întocmit de d-na Bisa 
Eva în calitate de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului , acordul cu privire la schimbarea 
amplasamentului chioşcurilor a  titularilor contractelor de   concesiune/închiriere a terenurilor pe 
care sunt amplasate chioşcurile , înregistrat cu nr. 4936 din  22.07.2011, H.C.L. nr.57/22.04.2008 
prin care Consiliul local al municipiului Marghita  a aprobat elaborarea P.I.D.U.  a municipiului 
Marghita  în vederea participării la Programul Operaţional Regional axa 1.1., avizul favorabil al 
comisiei de specialitate,  

În baza 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.1. Se aprobă schimbarea amplasamentului chioşcurilor situate în  str. Crinului nr.9 în 
locul fostei pieţe  agroalimentare , situate pe str. Crinului nr.9, lângă gardul Ştrandului  termal, 
conform Planului de identificare  anexat , pe terenul cu nr. cad. 41, înscris în C.F. nr. 101309 în 
suprafaţă de 526 mp. 

 Art.2 Se aprobă ca în contractul de închiriere să fie prevăzut la obligaţiile chiriaşilor  
refacerea uniformă  a chioşcurilor  din aluminiu cu geam termopan , în concordanţă cu  modele 
de  chioşc acceptate  de biroul de urbanism   din cadrul Primăriei municipiului Marghita. 
Amplasarea în teren  şi accesele să fie proiectate  astfel încât să se asigure circulaţia în zonă. 

 Art.3 Termenul de realizare şi reamplasare a chioşcurilor să fie de 6 luni  calendaristice   
de la semnarea contractului de închiriere.  

 Art.4 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Biroul de urbanism şi   
amenajarea teritoriului şi biroul de administrare a domeniului public şi privat 



     Art.5 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului, biroul de administrare 
a domeniului public şi privat, persoanelor în cauză,  la dosar. 

  

Preşedinte de şedinţă 

Porumb Călin                                              

          Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 

            Nr.111 din 25.08.2011 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 

 

 

Hotărâre 

- privind aprobarea achiziţionării  de către Municipiul Marghita, prin negociere 
directă de la Cooperativa  de consum Marghita , a imobilului  situat în Ghenetea  
nr. 82 identificat  prin nr. top. 161 înscris in CF nr. 101536 

 

 

 

  Consiliul Local al municipiului Marghita  întrunit în şedinţa ordinară din data de  
25.08.2011, 

            Având în vedere   referatul de specialitate  nr. 5026 din 26.07.2011 al doamnei şef birou 
urbanism Eva Bisa,  avizul favorabil al comisiei de specialitate ,   

              In baza art. 7 lit. b din Legea 213/1998 privind proprietatea  publică şi regimul  juridic  
al acesteia,  prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 

              In temeiul art. 36 lit. d pct. 4 , art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. b  din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

             

                                                  Hotărăşte: 

 

Art.1  Se aprobă achiziţionarea  prin negociere  directă a imobilului  constând în construcţie  
situată în zona centrală a satului Ghenetea la nr. 82 identificată prin nr. top. 161 înscris în CF  
101536 în suprafaţă de 234 mp. , în vederea construirii unui Cămin Cultural. 

 

Art. 2  Se însuşeşte  raportul privind determinarea valorii de piaţă  denumit  în continuare Raport 
de evaluare a construcţiei înregistrat sub nr. 134 din 3.06.2011 întocmit de SC Eval Cosmix SRL 
, evaluator atestat ANEVAR . 

 

Art. 3  Se stabileşte  preţul   de achiziţionare la suma de  lei   22000 +  tva.  



 

Art. 4 Se  împuterniceşte  primarul localităţii pentru  semnarea  contractului de vânzare-
cumpărare  în forma autentificată. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

Porumb Călin                                              

          Contrasemnează 

                                                                                                                                       Secretar 

jr. Demeter Cornelia           

 

MARGHITA 

            Nr.112 din 25.08.2011 

 

 

Adoptată cu  votul  a 14 consilieri  pentru , din 14  consilieri din  prezenţi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 

Hotărâre 

privind aprobarea concesionării directe a cotei de 13/1521 mp din terenul cu nr. 
topo.7/12 înscris în C.F. nr. 100004 Marghita , str. Eroilor  nr. 14, către proprietarul 
cabinetului  medical individual Dr. Sarca Ovidiu  

 

 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 25.08.2011, 

Având în vedere: referatul de specialitate  nr.4948 din 22.07.2011 întocmit de d-na Bisa 
Eva în calitate de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului , avizele favorabile ale comisiilor 
de specialitate,  

În conformitate  cu art. 15, lit. e  din Legea nr. 50 /1991   privind autorizarea  executării  
lucrărilor  de construire , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare,   art. 11, alin.1 
lit. a din Legea  nr. 213/1998   privind  proprietatea publică  şi regimul juridic  aplicabil acesteia 

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

   

 Hotărăşte: 

 

Art. 1  Se aprobă  concesionarea fără licitaţie publică  a cotei de 13/1521 din terenul cu nr. 
topo. 7/12 înscris în C.F. nr. 100004 în suprafaţă  de 1521 mp , situat în Marghita  str. eroilor  nr. 
14 , către proprietarul Cabinetului individual  Dr. Sarca Ovidiu  în vederea extinderii cabinetului 
medical. 

Art. 2 Se aprobă concesiunea pe o perioadă de 49 ani. Redevenţa se stabileşte  conform H.C. 
l nr.137/2011 privind taxele şi impozitele locale. 

Art3. Concesionarul are obligaţia întocmirii Planului de amplasament şi de delimitare a 
corpului de proprietate a terenului solicitat , plan vizat de Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Bihor, condiţie prealabilă încheierii contractului de concesiune.   



                Art.4 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Biroul de urbanism şi   
amenajarea teritoriului şi biroul de administrare a domeniului public şi privat 

         Art.5 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului, biroul de administrare 
a domeniului public şi privat, persoanei în cauză,  la dosar. 

  

Preşedinte de şedinţă 

Porumb Călin                                              

          Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 

            Nr.113  din 25.08.2011 

 

 

 
 

 

 







CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

      

Hotararea 

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

 

           Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  25 
august 2011 

 

    Avand in vedere Regulamentul privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului local al municipiului Marghita  alocate pentru activităţi nonprofit  de interes local cu 

profil cultural. 

 In urma cererilor insotite de actele necesare  depuse de asociatiile culturale 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 HCL nr. 65 din 20 

mai 2008 s-a aprobat Regulamentul privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului local al municipiului Marghita  alocate pentru activităţi nonprofit  de interes local cu 

profil cultural. 

          Avand in vedere referatul de specialitate al Biroului de contabilitate si buget-finanţe 

precum si  avizul comisiei de cultură, sport si tineret,  

           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 prevederilor bugetare pe anul 2011 destinate 

activitatilor culturale astfel: 

Asociatia  Horvath Janos Tarsasag – Festivalul corurilor 2011- 2500 lei 

Asociatia  Horvath Janos Tarsasag –Concurs Literar Ady Endre – 2000 lei  

Asociaţia Profolk  Marghita- Tabara de dans popular editia a VI-a – 2000 lei  

Asociaţia  Culturală  Margaritarul –Talantul in negoţ  - 1500 lei  

Fundatia Marah  - „ Prin ştiinţă castigi ” – 2000 lei  

  Art. 2 Prezenta hotarare va fi comunicată asociatiilor  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. 3 Cu ducerea la îndeplinire se incredintează: Biroul contabilitate şi Compartimentul juridic 

. 

 

 

           Presedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 

             Porumb Calin                                                                              jr. Demeter Cornelia  

 

 

Marghita,  

Nr. 115 din 25.08.2011 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 

Hotărârea  

privind aprobarea închirierii  directe a suprafeţei totale de  66 mp. care se compune din 30 mp.  
înscris pe nr. cadastral. 101804- C1 si suprafaţa  de 36 mp. înscris pe nr. cadastral 101799  către 
d-nul  Szoke Francisc şi soţia, proprietarii  construcţiilor de pe aceste terenuri.   

 
  Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  25 august 2011,  
 Având în vedere referatul  de specialitate nr. 5542/19.08.2011 întocmit prin grija Biroului 
de urbanism şi documentaţia aferentă şi cererea nr. 1/2367/01.08.2011 a d-lui Szoke Francisc, 
Planul de amplasament şi delimitare a imobilului ,avizul favorabil al comisiei de specialitate, 
           In baza art. 11 alin.1 lit.a  din Legea nr. 231/1998 privind proprietatea  publică şi regimul 
juridic  aplicabil acesteia şi art. 123  din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
,republicată , cu modificările ulterioare 
          In conformitate  cu prevederile  art. 36 alin.5 lit. b din legea 215/2001, republicată si cu 
modificările si completările ulterioare 
 

Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă închirierea  directă a suprafeţei  de  66 mp., teren proprietate privată a localităţii 
, care se compune din 30 mp.  înscris pe nr. cadastral. 101804- C1 şi suprafaţa  de 36 mp. înscris 
pe nr. cadastral 101799  către d-nul  Szoke Francisc şi soţia, proprietarii  construcţiilor de pe 
aceste terenuri.  
Art. 2 Contractul de închiriere  va fi încheiat  pe o perioadă de 5  ani. Preţul chiriei va fi calculat 
în conformitate cu Hotărârea Consiliului local nr.155 din 20 decembrie 2010  , privind taxele 
locale pe anul 2011 . 
Art. 3  Prezenta  hotărâre  se va comunica cu: Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului 
Marghita, biroul de urbanism, compartimentul de cadastru , comp. juridic 
 
 
Preşedinte de şedinţă 
Porumb Călin                                       

          Contrasemnează 
                                                                                                                                 Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
MARGHITA 
            Nr.116  din 25.08.2011 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

 

 

 

Hotărâre 

 

- privind aprobarea regulamentului de organizare şi a taxelor ce vor fi aplicate cu 
ocazia sărbătoririi “ Zilelor Marghitei” , Târgul de toamnă  

 

 

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din   25 august 2011,  

  Vazând  referatul compartimentului de control comercial şi propunerea nivelurilor  
taxelor ce urmează a fi aplicate la Tîrgul de toamnă , inregistrat  sub nr.  5576 din 23.08.2011 

 În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si 
completarile ulterioare,  a legii 12/1990 republicată privind protejarea populaţiei  impotriva unor 
activităţi comerciale ilicite, cu modificările şi completările ulterioare  

              In  baza prevederilor art. 36 alin. 4 lit. c şi a art. 45 din legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 republicată  

 Consiliul local al municipiului Marghita ,           

 

     Hotărăşte: 

 

Art. 1  Sărbătoarea „Zilelor Marghitei ” – târg de toamnă se va desfăşura după Regulamentul de 
organizare care face integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2 Pe perioada desfăşurării târgului se stabilesc taxe care vor fi aplicate conform anexei care 
face parte din prezenta hotărâre.  

 



Art. 3 Pentru menţinerea ordinii şi disciplinei în târg se va apela la serviciul poliţiei municipiului 
Marghita şi al Jandarmeriei  Oradea.  

 

 

 

        Presedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 

          Porumb Calin                                                                                jr.   Demeter Cornelia  

 

 

 

 

Marghita,  

Nr.117 din 25 august 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                                                                                                                                

                                                                           

HOTĂRÂRE 

                             - privind nepreluarea  de către municipiul Marghita a programului 
guvernamental lapte-corn în şcoli, urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de 
descentralizare  a acestui  program de către comune, oraşe şi municipii. 

 

 

          Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta  ordinară din 25 august 
2011 

          Avand  în vedere referatul de specialitate nr. 5583 din 23.08.2011 

          In baza  OUG 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii 
din clasele I-IV din invatamantul de stat 

                         Hotararea  nr. 714 din 2 iulie 2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice 
pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din 
invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal 
de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru 
procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru 
elevi si prescolari 

                           Art. 36 alin. 6 lit. a pct. 1 si art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001, legea 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

           Vazand Hotărârea Consiliului Judetean nr. 145 din 30.06.2011 prin care s-a aprobat 
descentralizarea programului guvernamental lapte-corn la primariile din comune, orase , 
municipii din Judetul Bihor.  

                                                                            Hotărăşte: 

 

Art. 1 Nepreluarea de căte municipiul Marghita a programului de lapte-corn in scoli urmare a 
hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de descentralizare  a acestui  program de către comune, 
oraşe şi municipii, pe motivul lipsei fondurilor din bugetul local, necesare finananţării în avans a 
obligaţiilor de plată către furnizori. 



 

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul municipiului Marghita 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica: Biroului  financiar, buget-contabilitate, Institutiei 
Prefectului Bihor 

 

           Presedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 

          Porumb Calin                                                                                 jr.  Demeter Cornelia  

 

 

Marghita,  

Nr. 118 din 25 august 2011 

 

Adoptată cu 14 voturi “ pentru” din  14  consilieri prezenti   

 





CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                           

HOTĂRÂRE 

pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local  în consiliul de administratie la 
Grupul Scolar Horvath Janos  

 

 

 

          Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta  ordinară din 25 august 
2011 

          Avand  în vedere referatul de specialitate nr. 5580 din 23 august 2011 şi  adresa Grupului  
Scolar Horvath Janos nr. 5573 din 23.08.2011 

          In baza art.  96 lit. c din Legea 1/2011 din 5.01.2011 , legea educatiei  naţionale 

          In conformitate cu art. 36 alin. 6 pct. 1  din Legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale  

            

                                                      Hotărăşte: 

 

Art. 1  Se aprobă desemnarea a  următorilor  consilieri  ca reprezentanti  in Consiliul de 
administratie la Grupul Scolar Horvath Janos 

. 

Szoke Francisc –  consilier local  

Horvath Sandor – consilier local  

Arkosi Anton    -  consilier local  



  

Art.2  Prezenta hotărâre se comunica cu Institutia Prefectului Bihor, Grupului Scolar Horvath 
Janos  , primarului municipiului Marghita.  

 

 

           Presedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 

             Porumb Calin                                                                            jr. Demeter Cornelia  

 

 

 

 

 

 

Marghita,  

Nr.120 din 25 august 2011 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

25.09.2011    şi a procesului verbal a sedintei  Consiliului Local din luna anterioară 
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
25. 09. 2011 , 
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr .  559     din  14.09.2011 
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aproba ordinea de zi cu următoarele puncte : 
 
 
        1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri si 
cheltuieli   a municipiului Marghita  . 
 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 
                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 
  

       2. Proiect de hotarare   privind aprobarea contractarii şi /sau garantării unei finanţări 
rambursabile interne/externe in valoare de 12.500  mii lei de către municipiul Marghita.  
           

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 
                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 
                                                   Comisia juridica 

 
   
      3. Proiect de hotarare pentru abrogarea Hotărârii  nr. 118/25,08.2011 privind 
nepreluarea  de către municipiul Marghita a programului guvernamental lapte-corn în 
şcoli, urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de descentralizare  a acestui  program 
de către comune, oraşe şi municipii. 
 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 
                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 
 

4.Proiect de hotarare pentru cuprinderea in domeniul privat  al localităţii a unor 
terenuri din intravilanul localitatii.  

 
 



       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 
                Rapoarte de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

5. Informare privind programul manifestarilor culturale si sportive organizate cu 
ocazia Zilelelor orasului Marghita in 24-25 septembrie 2011 

 
 

               Prezinta . dl primar, Talpos Dorel Marcel  
 
 

6. Diverse 
 
Art. 2 Se completeaza ordinea de zi cu următorul punct:  
           Proiect de hotărâre privind reglementarea circulatiei rutiere in Marghita.  
 
Art. 3 Se aprobă procesul verbal al şedintei  ordinare a Consiliului local Marghita  din  
august    2011 . 

 
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica : la dosar, Institutiei Prefectului Bihor, Primarului 
municipiului  Marghita 

 
 
 
 
Marghita,  
Nr.121/19.09.2011 
 

 
 

 Presedinte de sedinta        Contrasemnează 
                Porumb Calin                                                                 jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA                                                                                                
      

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

2011 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 
septembrie  2011. 

Având în vedere: referatul de specialitate nr.5561 din 22.08.2011 , întocmit de d-na Kalmar 
Gyongyi în calitate de consilier la biroul buget contabilitate; adresa nr. 884/16.08.2011 a Instituţiei 
funcţii Prefectului Judeţului Bihor, H.C.L. nr. 102/28.07.2011  privind aprobarea Organigramei  şi a 
Statului de pentru aparatul de specialitate al primarului  şi pentru Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor; Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 175/31.08.2011  prin care s-a repartizat 
Municipiului Marghita  suma de 203,02 mii lei  pentru derularea programului lapte/corn şi fructe în 
şcoli; Hotărârea nr. 13/31.08.2011 şi   a Inspectoratului Şcolar Judeţean  Bihor   prin care clasele I-
VIII de la Şcoala cu clasele I-VIII  Marghita au fost preluate prin absorbţie de la data de  01.09.2011 
de către Colegiul naţional „ Octavian Goga” şi Hotărârea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor nr. 3 
/18.10.2010 prin care elevii  din clasele cu predare în limba maghiară  vor fi transferate  către Grupul 
Şcolar „ Horvath Janos”  începând cu anul şcolar 2011/2012; protocolul de predare-primire 
nr.259/27.04.2011 prin care Spitalul Municipal „ Dr. Pop Mircea”  a preluat centrul de Sănătate  
Valea lui Mihai împreună cu personalul, adresa nr. 3828/05.09.2011 a spitalului Municipal „ Dr.Pop 
Mircea”; art.190, pct.35 din OUG nr.48/2010  pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul sănătăţii in vederea descentralizării, raportul de aviyare favorabil al comisiei de 
specialitate,  

În temeiul  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 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     
    Art.2 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 

Prefectului Judeţului Bihor, D.G.F.P.Bihor,Biroul buget- contabilitate, salarizare ,  la dosar. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
        Porumb Călin                                      

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar Demeter Cornelia 

 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
 
  MARGHITA 
  Nr. 122 din 19.09.2011 



 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA                                                                                                
      

 
Hotărâre 

privind   revocarea H.C.L. nr. 118/25.08.2011 privind nepreluarea de către municipiul 
Marghita a programului guvernamental  lapte/corn  în şcoli, urmare a Hotărârii Consiliului 

Judeţean Bihor  de descentralizare a acestui program de către comune, oraşe şi municipii 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 septembrie  
2011, 
 Având în vedere: referatul de specialitate nr.6167 din 15.09.2011 , întocmit de d-na  
Bereteu Viorica în calitate de  şef birou buget- contabilitate, salarizare, HCL nr.118/25.08.2011 
privind nepreluarea de către municipiul Marghita a programului guvernamental  lapte/corn  în şcoli, 
urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor  de descentralizare a acestui program de către comune, 
oraşe şi municipii; adresa nr.5979/07.09.2011 a Consiliului Judeţean Bihor ,  
În temeiul  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 revocă Hotărârea Consiliului local al municipiului Marghita  nr. 118/25.08.2011 
privind nepreluarea de către municipiul Marghita a programului guvernamental  lapte/corn  în şcoli, 
urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor  de descentralizare a acestui program de către comune, 
oraşe şi municipii 

    Art.2 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor,Biroul buget- contabilitate, salarizare ,  la dosar. 

 
 

  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
        Porumb Călin                                      

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar Demeter Cornelia 

 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
 
  MARGHITA 
  Nr. 123 din 19.09.2011 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA                                                                                                 
      

Hotărâre 
pentru cuprinderea în domeniul privat al localităţii  a unor terenuri  din intravilanul localităţii 

 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 septembrie  

2011, 
 Având în vedere: referatul de specialitate nr.6149 din 15.09.2011 , întocmit comisia locală  

pentru stabilirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor, în temeiul prevederilor Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, avizul favorabil al comisiei de 
specialitate,  

            In baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001, legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Hotărăşte  

               Art.1 Se aprobă cuprinderea în domeniul privat al municipiului Marghita  suprafeţei totale 
de 3393 mp , teren ocupat de construcţii din intravilanul municipiului Marghita, suprafaţă care se 
constituie din: 
1.  suprafaţa de 161 mp. cu nr. topo. 348/10, inscris in C.F. 2204 Marghita – proprietar Statul  
Român conform poz. B15 - reprezentând teren ocupat de garaje auto situat pe str. C. Republicii 
2. cota de 24/676 mp. cu nr. topo. 462/6, inscris in C.F. 2684 Marghita, 
- cota de 116/720 mp. cu nr. topo. 462/7, inscris in C.F. 2684 Marghita – proprietar Statul  Român 
conform poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaje auto situate pe str. Al. Înfrăţirii 
3. cota de 269/762 mp. din nr. topo. 597, inscris in C.F. 997 Marghita – proprietar Statul  Român 
conform poz. B4, 
- cota de 276/806 mp. din nr. topo. 586, inscris in C.F. 546 Marghita – proprietar Statul  Român 
conform poz. B17, 
- cota de 66/505 mp. din nr. topo. 587/2, inscris in C.F. 546 Marghita – proprietar Statul  Român 
conform poz. B17, B24, 
- cota de 1463/28665 mp. din nr. topo. 582, neinscris in C.F.  adev. O.C.P.I.Bihor nr.  
   47234/28.07.2011, 
- cota de 1018/1198 mp. din nr. topo. 583, neinscris in C.F.  adev. O.C.P.I.Bihor nr.  
   47234/28.07.2011, 
- suprafaţa de 647 mp. cu nr. topo. 605, inscris in C.F. 453 Marghita – proprietar Statul Român 
conform poz. B24 - reprezentând teren ocupat de piaţa agroalimentară din str. Nicolae  Bălcescu. 

    Art.2 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, compartiment cadastru,  la dosar. 

 
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

Porumb Călin                                                       Secretar Demeter Cornelia 

Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 

Nr. 124 din 19.09.2011         
 MARGHITA 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

Hotarare 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  ordinare a  Consiliului Local din    20.11.2011 şi 
a procesului verbal a sedintei  Consiliului Local din luna anterioară 

 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  20. 11. 
2011 , 

     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr 
614   din  14.10.2011 

     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi respectând 
dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 

 

                                                                  Hotărăşte: 

 

Art.1  Se aproba ordinea de zi cu următoarele puncte : 

 

        1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri si cheltuieli   a 
municipiului Marghita  . 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 

  

       2. Proiect de hotarare   privind aprobarea contractarii şi /sau garantării unei finanţări 
rambursabile interne/externe in valoare de 12.500  mii lei de către municipiul Marghita.  

                          Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 

                                                   Comisia juridica 



 

        3. Proiect de hotarare pentru aprobarea suportarii  de către muncipiul Marghita a 
comisionului  perceput  de furnizorul de servicii  de acceptare de plati electronice in cadrul 
Sistemului national Electronic de Plata online cu cadrul a taxelor si impozitelor datorate 
bugetului local al municipiului Marghita.  

 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 

                                                  Comisa juridica  

 

4. Proiect de hotarare pentru cuprinderea in domeniul privat  al localităţii a unor terenuri din 
intravilanul localitatii.  

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  

                                                  Comisa juridica  

 

      5. Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din UAT 
Marghita 

             Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare:  Comisia juridica 

 

       6. Proiect  de hotarare pentru efectuarea transportului public local prin curse regulate în 
municipiul Marghita.  

        Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  

                                                  Comisia juridica  

 



       7. Proiect  de hotărâre privind vanzarea publica deschisa  cu strigare a unor imobile-teren 
fara constructii , proprietatea privata a municipiului Marghita, situate  in Marghita str. 
Progresului FN 

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia juridica,  

                                                   Comisia de administrare a domeniului public si privat 

 

        8. Proiect  de hotarare privind concesionarea directa  a cotei  de 17/381 mp. din  terenul  cu 
nr. top. 88/4 inscris in CF nr. 100741 Marghita str. C.Republicii nr. 82 , către  proprietarul 
spatiului comercial d-nul Csengeri Vasile  

                   

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia juridica,  

                                                   Comisia de administrare a domeniului public si privat 

                                                    Comisia de urbanism 

 

      9. Proiect de hotarare  privind aprobarea vanzarii in principiu  a terenului aferent  constructiei 
de pe str. Garoafei  f.n. in suprafata de 35 mp. către proprietarul constructiei Major Zoltan si 
Bernadeth. 

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare:  Comisia juridica,  

                                                   Comisia de administrare a domeniului public si privat 

                                                    Comisia de urbanism     

10. Proiect de hotarare  privind aprobarea vanzarii in principiu  a terenului cu destinatie de 
centrala termica aferent  spatiului comercial situat la parterul blocului 82 , Calea Republicii , 
proprietar SC Gabriel Impex S.R.L. administrator Nemes Attila.  

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare:   Comisia juridica,  



                                                    Comisia de administrare a domeniului public si privat 

                                                    Comisia de urbanism  

 

 

11. Proiect de hotarare  privind aprobarea vanzarii in principiu  a terenului  aferent constructiilor 
situate pe Calea Republicii nr. 33  proprietatea Sindicatului Liber si Independent  Petrom Suplac 
Marghita.  

       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: Comisia juridica,  

                                                  Comisia de administrare a domeniului public si privat 

                                                   Comisia de urbanism  

12. Proiect de hotarare privind  numirea reprezentantilor consiliului local in   consiliul de 
administratie precum si  in comisia de evaluare si asigurare  a calitatii  invatamantului  CEAC la 
unitatile scolare din Unitatea administrativ- teritoriala Marghita  

 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare: toate comisiile  

 13..Proiect de hotarare privind  aprobarea contractului colectiv de munca si a   acordului de 
munca la nivel de institutie.  

 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 

                Rapoarte de avizare:  comisia juridica, 

                                                   comisia de buget finante  

14. Informare privind situatia economica-financiara a  Spitalului Dr. Pop Mircea din Marghita.  

                   Prezinta: manager d-na  Bradacs Aliz 

 



15. Prezentare  proiect de hotarare privind taxele  si impozitele locale pe anul 2012 , in vederea 
dezbaterii publice in temeiul legii 52/2003 privind transparenta decizionala. . 

                 Prezinta. primar, Talpos Dorel Marcel  

 

Art. 2 Se aprobă procesul verbal al şedintei  ordinare a Consiliului local Marghita  din  luna 
septembrie .2011 . 

 
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica : la dosar, Institutiei Prefectului Bihor, Primarului 
municipiului  Marghita 

 

Marghita,  

Nr. 125 din 20.10.2011 

 

 

 

 Presedinte de sedinta        Contrasemnează 

                Porumb Calin                                                                       Demeter Cornelia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli  pe anul 2011 

       Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta  ordinară din 20.10.2011  

 

 

 

          Având în vedere : 

- referatul doamnei contabil Kalmar Gyongyi, înregistrat sub nr. __________din 
______________ 

 - Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 10 februarie 2011 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2011 

 -Legea bugetului de stat  pe anul 2011 nr. 286/2010 

- avizul favorabil al Comisiei de buget-finanţe,  

          In conformitate cu  art. 36 alin. 4 lit.a din Legea administratiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare nr. 215/2001   

 

Hotaraşte: 

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  a municipiului Marghita pe anul 
2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.  

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul municipiului 
Marghita, Biroul buget-contabilitate, D.G.F.P.Bihor 

 



 

 Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

 

Marghita, 126 din 20.10.2011 

 
Adoptata cu votul a 17 consilieri  din 17 consilieri prezenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

HOTARARE 

- privind  aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din UAT  
Marghita pe anul 2012 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 octombrie 
2011 

          Avand in vedere raportul de specialitate nr. 6734 din 12.10.2011 intocmit prin grija 
Compartimentului gestiune resurse umane 

          In baza art. 23 din Legea 188/1999 privind Statutul funtionarilor publici, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare 

          Cu respectarea  art. 23 alin. 5 si art. 63 din Legea mai sus mentionata , precum şi a 
Ordinului Presedintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea 
Planului de ocupare  a  functiilor publice  

           In conformitate cu dispoziţiile legii 215/2001, legea administraţiei publice locale 

     Hotaraste: 

Art. 1  Se aproba  Planul    de ocupare a functiilor publice din UAT  Marghita pentru anul 2011 
conform anexei . 

Art. 2 Prezenta hotarare se comunica cu Institutia Prefectului Bihor, primarul municipiului 
Marghita, compartimentul de gestiune resurse umane, ANFP Bucuresti, la dosar 

    

 

Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

 

Marghita, nr. 130/20.11.2011 

 
Adoptata cu votul a17 consilieri  din 17  consilieri prezenti  





Anexă la HCL 131  din  20.11.2010 
 

REGULAMENT 
pentru efectuarea transportului public local  prin curse regulate 

in municipiul Marghita 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii Generale 

Art. 1. - (1) Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public prin curse regulate  este 
elaborat in conformitate cu prevederile art 17 alin. (1) şi alin.(2), art 20 alin.(6) şi (7) din Legea 
serviciilor de transport public local nr 92/2007, ale Ordinului ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea 
transportului public local, ale Ordinului nr 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport publice, ale Caietului de 
sarcini – cadru al serviciilor de transport public , ale Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr 
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr 
102/2006,cu modificările ulterioare, precum si ale Ordinului nr 353/2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr 92/2007. 
(2) Serviciile de transport public prin curse regulate  se pot efectua numai în condiţiile respectării 
prevederilor prezentului regulament, ale caietului de sarcini, ale reglementărilor în vigoare din 
domeniul transporturilor rutier precum si ale acordurilor si conventiilor internationale. 
Art. 2. - Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciilor de transport public local prin 
curse regulate  trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale 
comunităţilor locale, şi anume: 
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe 
teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale; 
b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public local efectuat 
prin curse regulate ; 
c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a 
persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări; 
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, la piaţa transportului public local 
efectuat prin curse regulate ; 
e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public local efectuat prin curse regulate  prin 
asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic şi loial; 
Art. 3. - În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum 
urmează: 
1. activitate de transport public local de persoane – suma operaţiunilor de transport, care asigură 
nemijlocit deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanţe şi în condiţii prestabilite, 
efectuate prin curse regulate sau curse regulate speciale; 
2. autoritatea de autorizare – compartimentul sau serviciul specializat de transport local din 
subordinea primăriei; 
3. autorizaţie de transport – documentul eliberat de autoritatea de autorizare prin care se atestă că 
transportatorul îndeplineşte condiţiile pentru accesul la efectuarea transportului public local; 
4. caiet de sarcini al licenţei de traseu – documentul care însoţeşte licenţa de traseu, care cuprinde 
în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi asigurarea unui transport în 
condiţii de siguranţă şi confort; 
5. copie conformă  a autorizaţiei de transport – documentul eliberat de autoritatea de autorizare, 
în baza autorizaţiei de transport sau, după caz a licenţei de transport, pentru fiecare dintre 
autovehiculele rutiere deţinute conform legii, care atestă atribuirea  serviciului de transport public 
local de persoane; 



6. copie conformă  a licenţei de transport – documentul eliberat în baza licenţei de transport de 
către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2005 
privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi complectări prin Legea nr. 102/2006, pentru 
fiecare din autovehiculele rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de transport 
rutier; 
7. licenţa de transport - document eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în condiţiile 
legii, care atestă că deţinătorul îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi 
competenţa profesională, acesta având acces la transportul rutier public; 
8. licenţa de traseu - document care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze 
transport public local efectuat prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un 
anumit traseu, conform programului de transport; 
9. persoana desemnată - persoană fizică care are calitatea de manager al activităţii de transport 
rutier, posesoare al unui certificat de competenţă profesională şi care este angajată pe bază de 
contract de munca să conducă, permanent şi efectiv activitatea de transport a operatorului de 
transport; în cazul persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, persoana 
desemnată trebuie să fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale; 
10. program de circulaţie – document utilizat în transportul public local de persoane prin curse 
regulate ,  care conţine în principal informaţii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, 
staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii şi intervalele de succedare a 
curselor; 
11. program de transport public local – programul propus şi aprobat de consiliile locale prin care 
se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial 
– administrativă a localitătii, programele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice , numărul 
şi capacitatea autobuzelor necesare; 
12. staţie publică – punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin 
curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în dotare 
un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea şi 
coborârea persoanelor transportate; 
13. traseu  - parcurs care asigura legătura între mai multe localitaţi şi / sau obiective, cuprinse intre 
doua capete, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate şi curse 
regulate speciale.În funcţie de amplasarea capetelor şi de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi 
judeţene sau locale; 
14. utilizatorul  serviciului de transport public local  – persoana fizică sau juridică beneficiară a 
unui serviciu de transport public local; 
 15. autobuz-autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, 
conceput si construit pentru transportul de perosoane pe scaune si care are mai mult de 9 locuri pe 
scaune, inclusiv locul conducatorului auto; 
16. certificat de competenta profesionala-document care atesta pregatirea profesionala a unei 
persoane in domeniul transportului rutier; 
17. operator de transport rutier - orice întreprindere care detine certificat unic de inregistrare, 
avind ca obiect de activitate - activitatea de transport rutier, detinatoare a unei licente de transport si 
care efectueaza transport rutier public cu vehicule rutiere; 
Art. 4 – Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate , autorităţile administraţiei publice locale vor urmări prin exercitarea atribuţiilor, 
competenţelor şi drepturilor ce le revin conform legii, ca efectuarea serviciului de transport public 
local efectuat prin curse regulate să se realizeze în condiţii de siguranţă rutieră, calitate şi confort şi 
în concordanţă cu interesul general al comunităţilor pe care le reprezintă, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
 
 
 



CAPITOLUL II 
Efectuarea transportului public local  prin curse regulate  

 
SECŢIUNEA 1 

Principiile şi obiectivele efectuării transportului public local prin curse regulate 
 

Art. 5. - Transportul public local prin curse regulate  se efectuează numai în condiţiile respectării 
prevederilor Legii nr.92/2006 a serviciilor de transport public local, a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.102/2006. 
Art. 6. - (1) Transportul public local de persoane prin curse regulate  se poate efectua numai cu 
vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având 
inspecţia tehnica periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
(2) Pentru accesul la infrastructura rutiera vehiculele rutiere fabricate în ţară sau în străinătate, 
înmatriculate sau care urmează sa fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea 
înmatriculării sau înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
(3) Transportul public local de persoane prin curse regulate  se efectuează numai cu vehicule rutiere 
destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi, după caz, dotate cu tahografe şi 
limitatoare de viteza, în conformitate cu reglementările în vigoare. 
Art. 7.- Transportul public local prin curse regulate  se efectuează cu respectarea ansamblului 
reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere referitoare la condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care 
concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic. 
Art. 8. – Efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate  trebuie să 
asigure: 
a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor publice de 
transport public de persoane prin curse regulate; 
b) accesul la serviciile de transport public local prin curse regulate  ; 
c) informarea publicului călător; 
d) executarea transportului public local prin curse regulate  de persoane în condiţii de regularitate, 
siguranţă şi confort; 
e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente; 
f) continuitatea serviciului de transport public local prin curse regulate  . 
 
Art. 9 – Serviciile de transport public local prin curse regulate  de persoane se efectuează numai de 
către operatorii de transport rutier care deţin licenţă de traseu valabilă eliberata de Primăria 
municipiului Marghita si se efectuează pe teritoriul localitaţii de autorizare. 
Art.10 – (1) Activitatea de transport local de persoane prin curse regulate , trebuie să îndeplinescă 
cumulativ, următoarele condiţii: 
a) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit şi licenţiat conform Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, 
cu modificările ulterioare; 
b) se efectuează numai pe raza teritorial - administrativă a municipiului Marghita  
c) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv  
cu autobuze deţinute în proprietate, înmatriculate în municipiul Marghita, sau în baza unui contract 
de leasing, pe baza unor programe de circulaţie stabilite de către cel care a angajat transportul cu 
operatorul de transport rutier; 
d) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către consiliul local; 



e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixestabilite, denumite stații sau 
autogări;  
f) pentru efectuarea serviciului, opoeratorul de transport rutier autorizat percepe de la persoanele 
transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale eliberate  anticipat, al 
căror regim este stabilit de O.U.G. nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
102/2006, cu modificările ulterioare;  
(2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic 
următoarele documente: 
-  licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenței; 
- programul de circulație; 
- copia conformă a licenței de transport; 
- alte documente stabilite de legile în vigoare; 
 

SECŢIUNEA 2 
Acordarea licenţelor de traseu prin curse regulate 

Art.11  
      -  Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de către autoritatea 
de autorizare, pe baza hotărârii consiliului local de dare în administrare sau a hotărârii  de atribuire 
în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate fără 
licitație, precum și a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitațiilor;  
       - Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de 
persoane prin curse regulate însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație;  

- Licența de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier  în numărul solicitat de aceștia, 
dar cel puțin în număr egal cu  numărul  mijloacelor de transport în comun utilizat pentru 
efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație; 

- Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă de trei ani, fără a depăși valabilitatea 
programului de transport; 

- Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport a 
documentului de plată a tarifului de eliberare; 

-  Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă; 
- Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 4 si 5 la prezentul regulament; 
- Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde: 

a) stațiile publice precum și amplasarea acestora; 
b) numărul și capacitatea autobuzelor; 
c) Intervalul de succedare a curselor; 
d) ora primei/ultimei plecări de la capetele de traseu; 
e) zilele în care se efectuează transportul; 

    - Modelul caietului de sarcini aferent licenței de traseu este prezentat în anexa nr. 6 si 7 la 
prezentul regulament; 
Art. 12 – În cazul transportatorului de persoane prin curse regulate, operatorul de transport  rutier 
trebuie să respecte obligațiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local , 
în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de autoritatea administrației 
publice locale, precum și în contractul de delegare a gestiunii; 
Art.13 – (1) În cazul în care contractul de delegare a gestiunii se reziliază, licențele de traseu se vor 
retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile; 

-  (2) În  intervalul prevăzut la alin. (1) autoritatea administrației publice locale va organiza 
delegarea gestiunii altui operator de transport rutier; 

Art.14 –(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor  de traseu se comunică de către 
operatorul de transport rutier autorității  administrației publice locale, în termen maxim de 15 zile de 
la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente; 



- (2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. 

-  
Art. 15 - (1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public local, 
prin curse regulate, operatorul de transport rutier va depune la registratura Primăriei municipiului  
Marghita, un dosar care va cuprinde: 
a)cererea conform  modelului anexa nr. 1 
b)lista vehiculelor ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului şi capacitatea de transport a 
acestora, conform modelului  anexa nr. 2 
c)copiile conforme ale licenţei de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în 
listă; 
d)graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere 
a activităţilor, respectiv cu programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului 
sau de cel care a solicitat transportul; Graficul de circulaţie va cuprinde orele de efectuare a curselor, 
pe fiecare sens de parcurs, evidenţiindu-se zilele săptămânii în care se vor  efectua aceste curse 
conform  modelului anexa nr. 3 
Art. 16 – (1) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, Compartimentul de 
autorizare din cadrul biroului de administrare a domeniului public şi privat din cadrul primăriei 
municipiului Marghita, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 
condiţiile pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate  pe acel 
traseu, să se dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice, în scris, refuzul motivat, după 
caz. 
(2) În termen de 10 zile de la înregistrarea documentaţiei prevăzute la art. 10, pentru completări, 
corecturi şi clarificări, Compartimentul de autorizare din cadrul biroului de administrare a 
domeniului public şi privat poate solicita (în scris) operatorului de transport rutier depunerea 
acestora. 
(3) În cazul în care în termen de 10 zile de la comunicarea adresei de solicitare a completărilor 
prevăzute la alin. (2), operatorul de transport rutier nu depune documentaţia corespunzătoare 
prezentului regulament, inclusiv completările solicitate, Compartimentul de autorizare din cadrul 
biroului de administrare a domeniului public şi privat va respinge solicitarea respectivă şi va 
comunica această decizie operatorului. 
Art. 17 - În funcţie de modul de prezentare şi complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia 
depusă de solicitant, Compartimentul de autorizare din cadrul biroului de administrare a domeniului 
public şi privat poate decide în intervalul de timp prevăzut la art. 11 alin. (2) convocarea, la sediul 
Primăriei municipiului Marghita a persoanei desemnate, pentru a clarifica anumite aspecte care 
rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziţie; 

SECŢIUNEA 3   
Eliberarea duplicatelor 

Art. 18. – În situaţia distrugerii, pierderii sau furtului licenţei de traseu pentru curse regulate 
speciale, se va elibera un duplicat, pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse la 
registratura Primăriei municipiului Marghita: 

- a) cererea solicitantului de eliberare a unui duplicat al documentului respectiv; 
- b) documentul deteriorat după caz; 
- c) dovada că s-a publicat într-un ziar local pierderea, respectiv anularea documentului după 

caz; 
- d) dovada că s-a semnalat la Poliţie furtul documentului duzpă caz; 
- e) dovada că s-a publicat în Monitorul oficial al României, Partea a III – a,  pierderea sau 

sustragerea licenţei de traseu după caz, 
- f) dovada plăţii tarifului de eliberare a duplicatului documentului respectiv; 

     Documentul  duplicat se va elibera după analizarea solicitării depuse în termen de maximum 10 
zile de la primirea acesteia şi va avea înscrisă menţiunea << DUPLICAT >>. 



 
SECŢIUNEA 4 

Retragerea licenţei de traseu pentru curse regulate  
Art. 19 - Retragerea licenţei de traseu se face de către Primarul municipiului Marghita, prin 
dispoziţie, la propunerea Compartimentului de autorizare din cadrul biroului de administrare a 
domeniului public şi privat, în următoarele cazuri: 
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; 
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile 
caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea serviciului; 
c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 
d) la retragerea licenţei de transport. 
Art.20. – Abaterile grave de la conduita profesională a operatorilor de transport public local prin 
curse regulate  constau în: 
a) folosirea de documente sau declaraţii pe propria răspundere false în autorizarea, licenţierea ori 
exacutarea serviciului respectiv; 
b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale; 
c) încălcarea repetată a metodologiei privid modul de stabilire a tarifelor  pentru serviciile prestate; 
d) încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului  şi ale 
regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului;   
e) încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalităţii, siguranţa, calitatea şi 
continuitatea serviciului;   
f) încălcarea repetată a prevederilor privind protecţia clientului şi protecţia mediului; 
g) trnsmiterea autorizaţiilor de transport sau a copiilor conforme după aceasta, precum şi a licenţelor 
de traseu, pentru a fi utilizate de către persoane juridice sau fizice, 
h) folosirea conducătorilor auto care nu deţin atestat profesional sau a căror atestat are valabilitatea 
depăşită; 
i) persoana desmnată nu a declarat că are interdicţia de a profesa, prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă şi irevocabilă. 
 

CAPITOLUL III 
Drepturi şi obligaţii 

 
Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport public local prin curse regulate 

Art. 21. – Operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport public local prin curse                     
regulate  au următoarele drepturi: 

a) pentru efectuarea serviciului, opoeratorul de transport rutier autorizat percepe de la 
persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie individuale 
eliberate  anticipat, al căror regim este stabilit de O.U.G. nr. 109/2005, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 102/2006, cu modificările ulterioare;  

b) să presteze serviciul de transport public de persoane cu respectarea prevederilor legale ce 
decurg din contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului şi operatorul de 
transport;  

c) să utilizeze  pentru circulaţie infrastructura publică ( străzi, poduri, etc.) şi instalaţiile 
auxiliare aferente acesteia. 

Art. 22. - (1) Operatorii de transport au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata 
transportului public de persoane prin curse regulate si sa prezinte la controlul in trafic următoarele 
documente: 
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberate de autoritatea locală; 
b) programul de circulaţie 
c) copia conformă a licenţei de transport; 



d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al 
operatorului de transport; 
e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul 
rutier este utilizat în baza unui asemenea contract; 
f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini; 
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în 
sarcina operatorului de transport, în copie; 
h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de 
persoane, valabil; 
Art 23 -In cazul transportului local de persoane efectuat prin curse regulate , operatorul de transport 
trebuie sa respecte obligatiile prevazute in prezentul regulament si in caietul de sarcini. 
 

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor de transport public local prin curse regulate  
 

Art. 24.  Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciilor de transport public local, persoane fizice 
sau juridice. 
              Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele: 
a) sa beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public judetean de persoane 
prin curse regulate; 
b) sa aiba acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local prin curse 
regulate.  
c) să sesize autoritățile administrației publice  locale  despre orice deficienţe constatate în efectuarea 
serviciilor de transport public local prin curse regulate  şi să facă propuneri vizând înlăturarea 
acestora; 
d) sa solicite si sa primeasca in conditiile legii, despagubiri pentru daunele provocate lor de 
operatorii de transport; 
e) să renunțe, în condițiile legii la serviciile contractate; 
f) să fie consultați, direct  sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în 
proceul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de 
transport public local; 
g) pentru plata serviciului de transport public local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, 
beneficiază, în condițiile legii de facilități; 
Art. 25 - Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt: 
a.) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege 
b) să achite costul legitimaţii de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează,conform 
tarifelor menționate vizibil pe acestea; 
c) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi cu 
ceilalţi utilizatori. 
d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat; 
e) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului prestat pe baza contractelor; 
 

CAPITOLUL IV 
Răspunderi şi sancţiuni 

 
Art. 26 (1). - Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, 
patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii nr 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public, precum 
şi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere. 
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, fapta 
operatorilor economici care execută transport public local prin curse regulate speciale, la data 



intrării în vigoare a prezentului regulament, şi care nu obţin licenţa de traseu, în condiţiile Legii nr. 
92/2007. 
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, fapta persoanelor 
fizice, care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau 
refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament 
necivilizat sau care produc prejudicii mijloacelor de transport. 
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, următoarele 
fapte ale funcţionarilor publici: 
a) neândeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor privind atribuirea licenţelor de traseu; 
b) nerespectarea prevederilor art. 10-alin 1 privind acordarea licenţelor de traseu; 
c) nerespectarea prevederilor art. 17 privind retragerea licenţelor de traseu; 
(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, conducătorul 
auto pentru următoarele fapte; 
a) nerespectarea prevederilor art. 20 privind refuzul de a prezenta la control documentele 
corespunzătoare; 
b) nerespectarea prevederilor art.9 alin 3 lit. “c” privind respectarea punctelor de 
îmbarcare/debarcare a călătorilor. 
(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, următoarele 
fapte ale operatorilor de transport rutier: 
a) nerespectarea prevederilor art.9 alin 3 privind condiţiile în care se execută transportul public local 
de persoane prin curse regulate speciale; 
b) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (9) privind folosirea de către un operator de transport a 
documentelor eliberate pentru alt operator de transport. 
c) nerespectarea prevederilor art. 22 privind respectarea regulamentului şi caietului de sarcini al 
serviciului de transportul public local de persoane prin curse regulate speciale; 
(7) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2) –(6) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
persoanele împuternicite de Primarul municipiului  Marghita, precum şi de către ofiţerii sau agenţii 
de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri după caz. 
Art. 27 - Contravenţiilor prevăzute la art. 25 alin. (2) – (6) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata prin Legea 180/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 

CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art. 28 – Tarifele percepute pentru eliberarea licenţelor de traseu, se stabilesc prin hotărâre a 
Consiliului Local Marghita şi vor fi actualizate anual tot prin Hotărâre de Consiliu.Anexa 8 
Art. 29 – Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin hotărâri ale Consiliului Local 
Marghita. 
Art. 30 –  Cele opt anexe fac parte integrantă din prezentul regulament. 
 
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
          PORUMB CĂLIN                                                                          SECRETAR 
                                                                                                 jr. DEMETER CORNELIA 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 
C E R E R E 

De acordare a Licenţei de traseu  
pentru efectuarea transportului public de  persoane prin  

CURSE REGULATE  
 

                                       Catre, 
  MUNICIPIUL  MARGHITA 

Administrarea  Domeniului Public si Privat 
 

 
     Operatorul de transport rutier, sub denumirea ________________________________________, 
înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr.________/___________, CUI:___________, având sediul 
în localitatea Marghita, str.________________________, nr.____, bl.______, sc._____, ap.___, 
tel._____________, jud. Bihor, reprezentată prin____________________ în calitate de 
______________________, domiciliat în localitatea _____________________, 
str.__________________, nr.______, bl.______, sc._______, ap,______, tel,________________, 
jud._______________, identificat prin  CI, seria ____, nr.______, CNP,______________________, 
     
 Vă rog să aprobaţi eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin CURSE REGULATE , pe ruta: 
 
________________________________________________________________________________. 
 
 
   Anexez prezentei în copie următoarele documente: 

a) Lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului şi capacitatea de transport a 
acestora ; 

b) Copiile conforme ale licenţei de transport, în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi 
utilizate pentru prestarea serviciului; 

c) Graficul de circulaţie propus, vizat de beneficiarul transportului; 
d) Copia documentului de plată a tarifului de eliberare a licenţei de traseu 
e) Avizele emise de primărie şi poliţie pentru staţiile de pe raza localităţii stabilite în graficul de 

circulaţie al traseului solicitat. 
 
 
 
DATA_________________                                                      SEMNĂTURA ( ştampila) 
 
                                                                                                ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.2 
Operator de transport______________________ 
CUI:_______________________ 
 
 

L I S T A 
cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului de transport prin  

CURSE  REGULATE   şi capacitatea de transport a acestora  
 

Traseul_________________________________________________ 
 

Nr. 
Crt. 

Număr 
înmatriculare 

Categoría *  Marca * Tipul * Capacitate 
de 

transport 
** 

Confort  
(clasific

are 
RAR) 

An de 
fabricatie 

Mod de 
detinere 

(proprietae 
sau 

leasing) 
  

 
 

       

  
 
 

       

  
 
 

       

*) Se înscriu în conformitate cu cartea de identitate a vehiculului  
                                           **) Număr de locuri pe scaune, destinate pasagerilor 
 
 
Pentru fiecare autovehicul din lista de mai sus, anexăm următoarele copii: 

- cartea de identitate a vehiculului; 
- certificatul de clasificare, emis de către RAR; 
- certificatul de înmatriculare; 
- asigurarea de răspundere civilă auto ( RCA); 
- asigurarea călătorilor şi a bagajelor acestora; 
- contractul de leasing (după caz); 
- copia conformă a licenţei de transport eliberată de ARR. 

 
 
 
 
 
DATA_________________                                                      SEMNĂTURA ( ştampila) 
 
                                                                                                ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.3 
Operator de transport______________________ 
CUI:_______________________                                                VIZAT BENEFICIAR, 
                                                                                                       (Semnătura şi ştampila) 
                                                                                      
                                                                                            _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

G R A F I C U L    D E   C I R C U L A Ţ I E  
propus pentru prestarea serviciului de transport 

 prin CURSE REGULATE  
 
 
 

A. Denumirea traseului ____________________________________________ 
 

DUS  
Km 

Nr. 
De  

Staţii 

 
Denumirea staţiei 

INTORS 
Ora de plecare Ora de plecare 

C1 C2 C3 Cn C1 C2 C3 Cn 
      

 
     

      
 

     

      
 

     

      
 

     

 
 
 

B. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini 
1.Zilele în care circulă:( L, Ma, Mi, J, V, S, D) 
2. Nr. de autovehicule necesar/ Nr. de înmatriculare:_________________________________ 
3. Amenajările şi dotările autovehiculului:_________________________________________ 
4. numărul de şoferi necesar:____________________________________________________ 
 
DATA_________________                                                      SEMNĂTURA ( ştampila) 
 
                                                                                                ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.4 

RO 
 

R O M Â N I A 
   M u n i c i p i u l    M a r g h i t a 

 
 
 
 

L I C E N Ţ Ă  D E  T R A S E U 
 

Seria________,NR._________ 
 

Servicii de transport public local de persoane prin  
curse regulate  

 
Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: 

 
 

Valabilă de la ______________________Până la ________________________ 
 

Eliberată în baza Licenţei de transport seria _______, nr.___________ 
 

Emitent 
  Municipiul  Marghita  

 
Data eliberării______________________ 

 
Primar 

 
                                        

Operatorul  de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe 
traseul menţionat pe verso numai cu autovehiculele având capacitatea menţionată în 
caietul de sarcini anexat şi în conformitate cu acesta  

 
(Verso) 
TRASEUL  
 

 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.5 
( Licenţă de traseu pentru CURSE REGULATE  – verso) 

 
 
 

Traseul: 
 

   
 

Seria__________,NR._______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Anexa nr.6 
MUNICIPIUL MARGHITA                                                         Operatorul de transport rutier                                                    
C. Republicii, nr.1                                                                         ________________________ 
Tel. 0359 362001 

 
 

 
CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU 

 
Seria ________ Nr._________ 

(Se înscriu seria şi numărul licenţei pentru traseu ) 
 

Servicii de transport public local de persoane prin  
CURSE REGULATE  

 
A. Denumirea traseului _________________________________________________ 

 
Lungimea 
traseului 

Nr. de 
 staţii 

Denumirea staţiei 

   

  
  
  
  
  
  
  
  

Zilele în care circulă Intervalul de 
succedare a curselor 

Nr. mijloacelor  
de transport 

Capacitatea 
(nr. locuri) 

 
Plecări de la capetele de 

traseu 

    Prima  Ultima 
      
      
      
 
Amenajările și dotările autovehiculului ........................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
            Municipiului Marghita                                                        Operator de transport 
 
      _________________________                                                 __________________________ 
             (semnătura şi ştampila)                                                                                         (semnătura şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 

Față 
 
 



Anexa nr.7 
MUNICIPIUL MARGHITA                                                         Operatorul de transport rutier                                                    
C. Republicii, nr.1                                                                         ________________________ 
Tel. 0359 362001 

 
 

 
CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU 

 
Seria ________ Nr._________ 

(Se înscriu seria şi Numărul licenţei pentru traseu ) 
 

Servicii de transport public local de persoane prin  
CURSE REGULATE  

 
B. Denumirea traseului _________________________________________________ 
 

DUS  
Km 

Nr. 
De  

Staţii 

 
Denumirea 

staţiei 

INTORS 
Ora de plecare Ora de plecare 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

C
7 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 

C. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini: 
1. Zilele în care circulă:_______________________ 
2. Nr. de autovehicule necesar/ nr. de înmatriculare:____________________ 
3. Amenajările şi dotările autovehiculului:_____________________________ 
4. Numărul de şoferi necesar:_______________________________________ 

 
 
            Municipiului Marghita                                                        Operator de transport 
 
      _________________________                                                 __________________________ 
             (semnătura şi ştampila)                                                                                         (semnătura şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 
 

verso 
 
 



Anexa nr.8 
Tarifele pentru eliberarea licenţei de traseu 

În vederea efecto transportului public de persoane prin  
CURSE REGULATE  în MUNICIPIUL MARGHITA  

 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

 
Denumire 

 

 
Tarif pentru 3 ani,  
per copie şi cursă 

 
1 
 

Eliberarea licenţei de traseu pentru un serviciu de transport public de 
persoane prin curse regulate  (calculat pentru durata stipulată în 
contract) 

 
Propunere: 300 

 
2 
 

Eliberarea unui ,,DUPLICAT” în cazul pierderii, sustragerea sau 
deteriorarea licenţei de traseu. 

 
Propunere: 300 

 
       Tariful pentru o prestaţie specifică aferent eliberării unui document pentru o perioadă mai mică 
de 3 ani, se stabileşte proporţional cu durata efectivă a contractului, conform formulei de calcul 
alăturată: 
 

Tariful (de la 0 la 36 luni) = 
luni) (36 uicontractul a maxima Durata

luni) 360 la (de uicontractul a efectiva Durata −
 X Tariful pentru 36 luni 

 
       Sumele  datorate   pentru  operatiunile   ocazionate   de  dobandirea  licentelor   de  traseu  se  
achita   de  catre  operatorii   de  transport    interesati    la  caseria  municipiului  Marghita . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                                    Hotarare 

-privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor imobile- teren fără 
construcţii, proprietate privata a municipiului Marghita, situate in 
Marghita str. Progresului f.n. 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 octombrie 
2011 

          Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 6744 din 11.10.2011 intocmit prin grija 
Biroului de urbanism, amenajarea teritoriului, investitii, achiziţii 

 In conformitate cu prevederile PUD si Regulament local aferent- strada Progresului si cu 
rapoartele de evaluare a terenurilor realizate de exepert evaluator autorizat ANEVAR 

             In baza art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 din Legea 215/2001 , legea administratiei 
publice locale,  republicata , cu modificările şi completările ulterioare  

 

     Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă  vânzarea prin licitatie publica deshisa cu strigare  imobilelor - teren 
fără construcţii, proprietate private a municipiului Marghita, situate in Marghita str. Progresului 
f.n. identificate cu nr. cadastrale 101853 cu supraf. de 798 mp.; nr. cad. 101854 cu suprafata de 
798 mp.; nr. cad 101855 cu suprafata de 798 mp.  

Art. 2 Se insuşesc  rapoartele de evaluare  inregistrate sub nr.6544, 6545,6546 din 
4.10.2011  intocmite de  expert evaluator autorizat ANEVAR, d-na Stefanovici Otilia.  

Art. 3 Se aproba caietul de sarcini si instructiuni pentru ofertanţi  ce va sta la baza 
vanzării prin licitatie publică cu strigare a imobilelor mai sus menţionate.  

 Art. 4 Cu ducerea la indeplinire se incredintează Biroul de urbanism, amenajarea 
teritoriului, investitii, achiziţii. 



             Art. 5 Prezenta hotarare se comunica cu Institutia Prefectului Bihor,  primarul 
municipiului Marghita, biroul de urbanism si amenajare a teritoriului , investitii-achizitii, spre 
afisare, la dosar.  

 

Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

 

Marghita, Nr. 132 /20.11.2011 

 
Adoptata cu votul a 17 consilieri  din 17  consilieri prezenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                                   Hotarare 

- privind aprobarea  in principiu  a vanzării  terenului, proprietatea privată a municipiului 
Marghita, teren  aferent construcţiei situată pe str.Garoafei  in suprafaţă de 25 mp. avand nr.cad 
101880 către proprietarul constructiei Major Zoltan si sotia Bernadeth  

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 octombrie 
2011 

         Avand in vedere Raportul de specialitate nr.    6831 din 17.10. 2011 intocmit de d-na  ing. 
Bisa Eva 

           In baza art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123  alin.3 din Legea 215/2001 , legea 
administratiei publice locale,  republicata , cu modificările şi completările ulterioare  

                                                     Hotărăşte: 

Art. 1 Se aproba in principiu   vanzarea terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, 
teren  aferent construcţiei situată pe str.Garoafei  in suprafaţă de 25 mp. avand nr.cad 101880 
către proprietarul constructiei Major Zoltan si sotia Bernadeth  

Art. 2 Vânzarea va avea la bază un raport de evaluare realizat de un expert evaluator , raport ce 
va fi insuşit prin hotărâre  de către Consiliul Local , iar preţul de vânzare va fi negociat cu 
comisia de negociere din cadrul Consiliului local.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  primarul municipiului 
Marghita, biroul de urbanism si amenajare a teritoriului , investitii-achizitii, Compartimentul 
juridic, domnilor Major Zoltan si sotia Bernadeth, la dosar.  

 

 Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 133 /20.11.2011 

 
Adoptata cu votul a 17 consilieri  din17  consilieri 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                    Hotarare 

-  privind aprobarea vânzării , in principiu  a terenului cu destinatie de centrală termica aferent 
spaţiului comercial situat la parterul blocului 82 ; Calea Republicii , nr. cadastral 101879 CF 
101879 Marghita către  proprietarul acestuia SC Gabriel Impex SRL administrator Nemes Attila. 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 octombrie 
2011 

          Avand in vedere Raportul de specialitate nr . 6826 din 14.10.2011 intocmit de d-na  ing. 
Bisa Eva 

           In baza art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 alin.3  din Legea 215/2001 , legea 
administratiei publice locale,  republicata , cu modificările şi completările ulterioare  

                                                    Hotărăşte: 

Art. 1 Se aproba in principiu   vanzarea terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, 
cu destinatie de centrală termica aferent spaţiului comercial situat la parterul blocului 82 ; Calea 
Republicii , nr. cadastral 101879 CF 101879 Marghita ,către  proprietarul acestuia SC Gabriel 
Impex SRL administrator Nemes Attila.  

Art. 2 Vânzarea va avea la bază un raport de evaluare realizat de un expert evaluator , raport ce 
va fi insuşit prin hotărâre  de către Consiliul Local , iar preţul de vânzare va fi negociat cu 
comisia de negociere din cadrul Consiliului local.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  primarul municipiului 
Marghita, biroul de urbanism si amenajare a teritoriului , investitii-achizitii, Compartimentul 
juridic, SC Gabriel Impex SRL  

 

Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 134 /20.11.2011 

Adoptata cu votul a 17 consilieri  din 17 consilieri prezenti  

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                    Hotarare 

- privind  aprobarea vânzării în principiu a terenului aferent construcţiilor situate pe Calea 
Republicii nr.33, proprietatea SLI Petrom Suplac Marghita. 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 octombrie 
2011 

          Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 6825  din 14.10.2011  intocmit de d-na  ing. 
Bisa Eva 

           In baza art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 alin.3  din Legea 215/2001 , legea 
administratiei publice locale,  republicata , cu modificările şi completările ulterioare  

                                                     Hotărăşte : 

Art. 1 Se aproba in principiu   vanzarea terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, 
teren aferent constructiilor SLI Petrom Suplac-Marghita situate in Marghita Calea Republicii 
nr.33 identificate cu nr. cadastral 101896 inscrise in CF 101896 in suprafaţă de 2156 mp.  către 
Sindicatul Liber si Independent Petrom Suplac Marghita reprezentat prin Gal Claudiu Lucian.  

Art. 2 Vânzarea va avea la bază un raport de evaluare realizat de un expert evaluator , raport ce 
va fi insuşit prin hotărâre  de către Consiliul Local , iar preţul de vânzare va fi negociat cu 
comisia de negociere din cadrul Consiliului local.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  primarul municipiului 
Marghita, biroul de urbanism si amenajare a teritoriului , investitii-achizitii, Compartimentul 
juridic, SLI Petrom  Suplac-Marghita.   

 

 

Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

    Porumb Calin      Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 135 /20.11.2011 

 
Adoptata cu votul a 17   consilieri  din 17  consilieri prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

   

     HOTARARE 

privind numirea reprezentantilor consiliului local  in consiliul de administratie precum şi 
în comisia  de evaluare si asigurare a calitatii învăţământului  CEAC la unităţile scolare 
din  UAT Marghita  

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit în sedinta ordinara din 20 
octombrie 2011 

Avand in vedere solicitările unităţilor scolare care functionează în raza teritorial –
administrativă a municipiului Marghita 

  Luând în considerare art.  96 lit. c din Legea 1/2011 din 5.01.2011 , legea 
educatiei  naţionale. 

In conformitate cu  art. 11 şi 12 din Legea 87/2006  pentru aprobarea OUG nr. 
75/2005 privind asigurarea  calitatii in invatamant  

In baza art.36 alin. 6 pct. 1 din Legea 215/201, legea administraţiei publice locale, 
R, cu modificările si completările ulterioare 

                            Hotărăşte: 

                    Art. 1 Se aproba desemnarea  in consiliul de administratie la unităţile de invatamant 
din raza teritorală a localităţii : 

 

Colegiul  National Octavian Goga a   domnilor    Bălănean Cristian  

                                                                               Silaghi Sorin 

                                                                               Ternovan Marin 

Grupului Scolar Horea   a  domnilor  Lupău Gheorghita 

                                                            Ciarnău Claudiu 

                                                             Porumb Călin 

  Art. 2 Se aproba desemnarea  in  comisia  de evaluare si asigurare a calitatii 
învăţământului  CEAC  la : 



 Grupul Scolar Horvath Janos a  domnului Mike Pall 

 Colegiul National Octavian Goga a  domnului Lupău Gheorghiţă 

 Grupului Scolar Horea   a  domnului Bălănean Cristian  

                         Art. 3 Prezenta hotarare se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, Unitatilor de 
invatamant , primarul municipiului Marghita, persoanelor desemnate.  

 

Marghita,  

Nr.  136 din 20.10.2011 

 

 Presedinte de sedinta        Contrasemnează 

                Porumb Calin                                                                       Demeter Cornelia  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
          

Hotărâre 
privind aprobarea contractului colectiv de muncă şi a acordului de muncă 

la nivel de instituţie 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 20 
octombrie 2011  
 
 Având în vedere : 
Procesul verbal de negociere nr. 6816 din 14.10.2011 încheiat între conducerea instituţiei şi 
sindicatul salariaţilor din cadrul Primăriei municipiului Marghita privind negocierea Acordului 
de muncă şi a Contractului colectiv de muncă la nivel de instituţie; 
Prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, modificată,  a Legii 
nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, a Legii nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a Legii nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a Legii dialogului 
social nr. 62/2011; 
Luând act de prevederile Legii nr.  53/2003 privind Codul Muncii, republicată; 
 În baza art. 36 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată 
Hotărăşte 
 
 Art. 1 Se aprobă Contractul colectiv de muncă pentru angajaţii cu contract individual de 
muncă pentru salariaţii aparatului propriu a Primăriei Municipiului Marghita, a instituţiilor 
subordonate şi al aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Marghita, conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Se aprobă Acordul de muncă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului 
propriu al Primăriei Municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate, conform anexei nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului Bihor, Biroul buget-
contabilitate, Compartimentul Gestiune Resurse Umane, Direcţia pentru Dialog Familie şi 
Solidaritate Socială, la dosar. 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
               Porumb Călin            jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
Marghita, 
Nr. 137 din 20 octombrie 2011. 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 
 
 
 

 
Hotarare 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru    sedinta din luna      noiembrie 2011  
 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa   ordinară din 20  noiembrie    

2011 
 
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 

Precum si a Ordonantei nr. 35 din 30.01.2002  privind aprobarea Regulamentului –cadru de 

organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale  

                                                             

Hotărăşte: 

 

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

Consiliului Local Marghita  pentru  luna   noiembrie  2011 domnul Gheorghita Lupău  

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

Marghita, la dosar.  

 

 
 
 
           Presedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 
             Porumb Calin                            Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 138 din 29.11.2011 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  din 14 consilieri prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotarare 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  ordinare a  Consiliului Local din    20.11.2011 şi 

a procesului verbal a sedintei  Consiliului Local din luna anterioară 
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  20. 11. 
2011 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr 
614   din  14.10.2011 
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi respectând 
dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aproba   următoarea      ordinea de zi :        
 

1.    Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli  a 
municipiului Marghita, pe anul 2012. 

                             Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                             Raport de avizare: comisia de buget finante  
    2.   Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare  a terenului cu destinatie de 
centrală termica aferent spaţiului comercial situat la parterul blocului 82 ; Calea Republicii , nr. 
cadastral 101879 CF 101879 Marghita către  proprietarul acestuia SC Gabriel Impex SRL 
administrator Nemes Attila                                                         Initiator: primar, Talpos Dorel 
Marcel  

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

                 3.     Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare a  terenului, proprietatea privată 
a municipiului Marghita, teren  aferent construcţiei situată pe str.Garoafei  in suprafaţă de 25 mp. 
avand nr.cad 101880 către proprietarul constructiei Major Zoltan si sotia Bernadeth  
                                   Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  

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

 
     4.    Proiect de hotarare   privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2011.  
                                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  

                            Raport de avizare: comisia de buget finante, comisia juridica 
      5.   Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenta a Persoanelor ( SPCLEP ) Marghita  
                            Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                            Raport de avizare  : comisia juridica 

6. Aprobare Regulament de Ordine Interioara a Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor ( SPCLEP ) Marghita  

                                   Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                                   Raport de avizare  : comisia juridica 
       7. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 67 din 28.04.2011 privind aprobarea in 
principiu a vanzarii imobilului reprezentand teren in suprafaţă de 3472 mp. şi constructii in 
suprafaţă de 1549 mp. , către Universitatea  de Vest Vasile Goldiş , titulara contractului de 
concesiune pe imobil 



                                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                                    Raport de avizare  : comisia juridica 
       8. Proiect de hotarare privind  completarea si modificarea HCL nr. 41/31.03.2011 privind 
aprobarea Regulamentului  de organizare si desfasurare a traficului  mijloacelor de transport greu 
, de avizare a opririi, staţionării si parcarii  autovehiculelor  care efectuează transport de marfa şi 
persoane precum si a autoturismelor indiferent de proprietar pe raza administrativ- teritorială a 
municipiului Marghita.  
                                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                                    Raport de avizare  :  comisia de urbanism, comisia de administrare a 
domeniului public si privat, comisia juridica 
 
       9. Proiect de hotarare privind stabilirea modalităţii de calcul   a nivelului chiriei pentru 
unităţile  locative construite prin ANL  în baza Legii 152/1998. 
                                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                                    Raport de avizare    : comisia juridica, comisia buget finante.  
 
10. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor consiliului local  in consiliul de 
administratie la gradinitele cu program prelungit din raza teritoriala a municipiului Marghita.  
                                      
                                   Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                                   Raport de avizare  :   comisia cultură, sport, tineret.  
11. Diverse  
 
Art. 2  Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local.  
 
Art. 3  Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  la 
dosar, spre afisare  
 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                  Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 139 din 29.11.2011 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  din 14 consilieri prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul Local al municipiului Marghita 
 
                                                   

  Hotarare 
- privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului 

Marghita, pe anul 2011 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 
29.11.2011  

 
            Avand in vedere  referatul  înregistrat sub nr. 7671 din 21.11.2011 intocmit prin grija 
Biroului de buget contabilitate  
                                       -    art. 49 alin. 5 , alin. 6 şi 7  din Legea 273/2006 , privind  finanţele 
publice locale  
                                        - Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 10 februarie 2011 privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2011 
                                        -Legea bugetului de stat  pe anul 2011 nr. 286/2010 
- avizul favorabil al Comisiei de buget-finanţe,  
          In conformitate cu  art. 36 alin. 4 lit.a din Legea administratiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare nr. 215/2001   
 

Hotaraşte: 
 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  a municipiului Marghita pe anul 
2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.  
 
Art. 2 Se aproba rectificarea de buget prin virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol bugetar la 
toate capitolele bugetare ale Municipiului Marghita 
 
Art.3   Se aproba „ Bugetul de venituri şi cheltuieli finanţat din venituri proprii” în suma de 36 
mii lei  pentru Grupul Scolar Horvath Janos . 
 
Art. 4  Se aproba  transferul  sumelor pentru produse lactate , de panificatie si mere de la titlu II 
“Bunuri si servicii” articolul 20.03- Hrana ,la titlul IX “Asistenta Sociala”, articolul- 57.02.02-
Ajutoare sociale in natura in suma de 263,02 mii  lei 
   
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul municipiului 
Marghita, Biroul buget-contabilitate, D.G.F.P.Bihor 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă     Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Marghita, nr. 140 din 29.11.2011 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  din 14 consilieri prezenti 



Consiliul Local al municipiului Marghita 
 
       

Hotarare 
 

privind stabilirea pretului de vanzare  a terenului cu destinatie de centrală termica aferent 
spaţiului comercial situat la parterul blocului 82 ; Calea Republicii , nr. cadastral 101879 CF 
101879 Marghita către  proprietarul acestuia SC Gabriel Impex SRL administrator Nemes Attila. 
 
             Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 
29.11.2011 
           Având in vedere ca prin HCL  nr. 134din 20.10.2011 s-a aprobat in principiu vanzarea 
terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, cu destinatie de centrală termica aferent 
spaţiului comercial situat la parterul blocului 82 ; Calea Republicii , nr. cadastral 101879 CF 
101879 Marghita ,către  proprietarul acestuia SC Gabriel Impex SRL administrator Nemes 
Attila.  

In baza art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 alin.3  din Legea 215/2001 , legea 
administratiei publice locale,  republicata , cu modificările şi completările ulterioare 
          Vazand raportul evaluare realizat de expert evaluator.autorizat ANEVAR,  
          In temeiul art. 36 alin. 5 lit. b şi a art. 123 alin. 3 din Legea 215/2001, legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Hotărăşte: 

Art. 1 Se insuseste raportul de expertizare  tehnica si evaluare  valorica   intocmit pentru 
vanzarea terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, cu destinatie de centrală 
termica aferent spaţiului comercial situat la parterul blocului 82 ; Calea Republicii , nr. cadastral 
101879 CF 101879 Marghita ,către  proprietarul acestuia SC Gabriel Impex SRL administrator 
Nemes Attila.  
 
Art. 2 Se stabileste pretul de vanzare 26 euro/mp. , preţ stabilit în urma negocierii  directe. Plata 
va fi facuta  integral  până la 31.12.2011  la cursul  zilei  .  
 
Art. 3 Prin  grija  compartimentului juridic se va  proceda la  vanzarea /cumpararea  terenului in 
forma autentica , la pretul convertit in lei la cursul BNR din ziua platii. 
 

Art. 4 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului Marghita, 
compartimentul  juridic,  domnul administrator Nemes Attila. 

 
 

Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                  Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 141 din 29.11.2011 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  din 14 consilieri prezenti 
 
 
 
 
 



Consiliul Local al municipiului Marghita 
            

 
Hotarare 

- privind stabilirea pretului de vanzare  a terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, 
teren  aferent construcţiei situată pe str.Garoafei  in suprafaţă de 25 mp. avand nr.cad 101880 
către proprietarul constructiei Major Zoltan si sotia Bernadeth  
     

 Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29.11.2011 

    Având in vedere ca prin HCL  135 din 20.11.2011  s-a aprobat , in principiu proprietatea 
privată a municipiului Marghita, teren  aferent construcţiei situată pe str.Garoafei  in suprafaţă de 
25 mp. avand nr.cad 101880 către proprietarul constructiei Major Zoltan si sotia Bernadeth  
In baza art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 alin.3  din Legea 215/2001 , legea 
administratiei publice locale,  republicata , cu modificările şi completările ulterioare 
          Vazand raportul evaluare realizat de expert evaluator.autorizat ANEVAR,  
           cu avizul favorabil al comisiei de buget finante, administrarea domeniului public si privat 
si al comisiei juridice  
          In temeiul art. 36 alin. 5 lit. b şi a art. 123 alin. 3 din Legea 215/2001, legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Hotărăşte: 

Art. 1 Se insuseste raportul de expertizare  tehnica si evaluare  valorica   intocmit pentru 
vanzarea terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita teren  aferent construcţiei situată 
pe str.Garoafei  in suprafaţă de 25 mp. avand nr.cad 101880 către proprietarul constructiei Major 
Zoltan si sotia Bernadeth  
Art. 2 Se stabileste pretul de vanzare la 27 euro /mp. , preţ stabilit în urma negocierii  directe. 
Plata va fi facuta  integral  până la 31.12.2011   
Art. 3 Prin  grija  compartimentului juridic se va  proceda la  vanzarea /cumpararea  terenului in 
forma autentica , la pretul convertit in lei la cursul BNR din ziua platii. 
Art. 4 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului Marghita, 
compartimentul  juridic, domnilor Major Zoltan si sotia Bernadeth 
 
 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                  jr.Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 142 din 29.11.2011 
 
 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  din 14 consilieri prezenti                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul Local al municipiului Marghita 
         
          

                      Hotarare 
- pentru stabilirera nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 

 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 
29.11.2011  
 
         Analizand prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, in care la Titlul IX Impozite 
si taxe locale si cap.X Alte taxe locale, este stabilit cadrul legal pentru impozitele si taxele ce se 
constituie in venituri la bugetele locale, Biroul taxe si impozite locale inainteaza spre analiza 
Consiliului local al municipiului Marghita propunerile privind stabilirea nivelului taxelor locale 
pentru anul 2012. 
          Potrivit art.287: Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile 
judetene nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat anual 
cu pana la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa 
caz, cu exceptia taxelor prevazute la art.263 alin.(4) si (5) si la art.295 alin.(11) lit.b)-d)( care se 
regasesc in anexa Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal). 
          Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal  ,  
         Avand in vedere ca, prin H.G. nr. 956/2009 si Ordonanta nr. 30/2011 au fost adoptate 
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora 
precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2011, astfel, prin coroborarea acestui act normativ cu 
prevederile art. 292 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 aceste valori sunt aplicabile si in anul fiscal 
2012. 
          In baza art. 36 alin. 4 lit. c din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale 
 
                                                      Hotareste: 
Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2012, dupa cum urmeaza: 
a) – nivelurile taxelor stabilite in sume fixe se instituie in conformitate cu prevederile Legii 
nr.571/2003 – Codul fiscal, fiind egale cu cele din anul 2011 ; 
    - nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele 
locale pentru anul 2012, constituind anexa nr.1 . 
 
b) cota pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate, prevazuta la art. 270 
alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, se 
stabileste la : 
 
Legea 571/2003 Propunere pentru anul 2012 
1%-3% 3% 

 
c) cota prevazuta la art.274 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ( impozit 
pentru manifestarile artistice de teatru, balet, opera, opereta,concert filarmonic sau alta 
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competitie sportive interna sau internationala ) se stabileste la 2%.; 
 
d).cota prevazuta la art.274 alin.(2) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ( impozit 
pentru orice alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.g)) se stabileste la 5%.; 
 



e) cota pentru calculul taxei hoteliere, prevazuta la art. 279 alin.(2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, se stabileste la 1% din valoarea totala cazarii/tarifului de cazare pentru 
fiecare zi de sejur a turistului. 
 
f) cota prevazuta la art.267 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru 
eliberarea autorizatiei de construire pentru cladiri care urmeaza a fi folosite ca locuinte sau anexe 
la locuinte ), se stabileste la 0.5%; 
 
g) cota prevazuta la art.267 alin.(5)  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru 
eliberarea autorizatiei pentru constructiile-organizare de santier) se stabileste la 3%; 
 
h) cota prevazuta la art.267 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru 
eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri) se 
stabileste la 2%; 
 
i) cota prevazuta la art.267 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru 
eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in art.267) 
se stabileste la 1%; 
 
j) cota prevazuta la art.267 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru 
eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor) se stabileste la 0,1%; 
 
k) cota prevazuta la art.267 alin.(10) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru 
prelungirea certificatului de urbanism si a autorizatiilor de construire), sa stabileste la 30 %. 
Art.2. Se acorda bonificatia prevazuta la art.255 alin.(2), la art.260 alin.(2) si la art.265 alin. (2) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal dupa cum urmeaza: 
 
Legea 571/2003 Propunere pentru anul 2012 
a)in cazul impozitului pe 
cladiri datorat de catre 
contribuabilii: 
-persoane fizice: 0-10% 
-persoane juridice: 0-
10% 

 
 
10% 
10% 
 

b)in cazul impozitului pe 
teren datorat de catre 
contribuabilii: 
-persoane fizice: 0-10% 
-persoane juridice: 0-10% 

 
 
10% 
10% 
 

c)in cazul impozitului pe 
mijloacele de transport 
datorat de catre 
contribuabilii: 
-persoane fizice: 0-10% 
-persoane juridice: 0-10% 

 
 
10% 
10% 
 

          
 
Art.3. Pentru determinarea obligatiilor fiscale pentru anul 2012, se aplica delimitarea zonelor in 
intravilan aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/31.05.2011 cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit anexei nr. 2 iar pentru extravilan se aplica prevederile Hotararii 
Consiliului Local nr.  2/2008  potrivit anexei nr 3. 



 
Art.4. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au obligatia 
de a depune o declaratie la Biroul impozite si taxe locale, in cursul anului, ori de cate ori apar 
modificari in caracteristicile (dimensiunile s.a.) afisajului, in termen de 30 de zile de la data 
aparitiei acestor modificari. 
 
Art.5. - Se aproba pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice anularea creantelor 
restante si a accesoriilor aferente acestora, in sume mai mici de 40 lei, pentru pozitiile de rol 
care au restante si sunt mai vechi decat 01.01.2012, conform art.178 alin (2) din O.G.nr.92/2003 
privind Codului de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Art.6. Se aproba procedura de acordare a inlesnirilor la plata impozitului pe cladiri, terenuri si 
mijloace de transport in cazul persoanelor fizice, in conditiile art.286, din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei nr.7. 
 
Art.7. Avand in vedere prevederile art.168, din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste suma pentru cheltuielile cu 
executarea silita la 5 lei. 
 
Art.8. Calendarul impozitelor si taxelor locale se regasesc in anexa nr.8 
 
Art.9. Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8 si 9 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 
    
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                  Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 143 din 29.11.2011 
 
Adoptată cu votul a  15 consilieri  din 15 consilieri prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul Local al municipiului Marghita 
              
     

Hotarare 
pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor ( SPCLEP ) Marghita 
 
 
 

     Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29.11.2011 
 
Avand in vedere referatul de specialitate  nr. 7794 din 25.11.2011   

      Cu respectarea  prevederilor  O.G 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari  si completari  
prin Legea  372/2002, cu modificările  si completările ulterioare 
                           a Legii  nr. 13 din 7 martie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare 
     In baza art. 36 alin. 2  lit. a din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare  
 
                                                         Hotaraste: 
 

Art. 1 Se aproba  Regulamentul de Organizare si Functionare a Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenta a Persoanelor ( SPCLEP ) Marghita, in forma anexata  

  
Art. 2 Se comunica prezenta cu :  SPCLEP  Marghita 
                                                       secretarul UAT  
                                                       comp. de resurse umane.  

                                                             primarul municipiului Marghita 
                                                             la dosar  
 
 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                  Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 144 din 29.11.2011 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 consilieri  din 15 consilieri prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul Local al municipiului Marghita 
Judetul Bihor  
         
            Hotarare 

- privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara a Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenta a Persoanelor ( SPCLEP ) Marghita  

 
 

 
     Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29.11.2011 

 
Avand in vedere referatul de specialitate  nr. 7794 din 25.11.2011   

      Cu respectarea  prevederilor  O.G 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari  si completari  
prin Legea  372/2002, cu modificările  si completările ulterioare 
                           a Legii  nr. 13 din 7 martie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare 
         Cu avizul favroabil al comisiei juridice din cadrul consiliului local  
     In baza art. 36 alin. 2  lit. a din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare  
 
                                                         Hotaraste: 
 

Art. 1 Se aproba  Regulamentul de Ordine Interioara a Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidenta a Persoanelor ( SPCLEP ) Marghita, in forma anexata  

  
Art. 2 Se comunica prezenta cu :  SPCLEP  Marghita 

                                                             secretarul UAT  
                                                       comp. de resurse umane.  

                                                             primarul municipiului Marghita 
                                                             la dosar 
 
 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                  Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 145 din 29.11.2011 
 
 
Adoptată cu votul a  15 consilieri  din 15 consilieri prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
 
 

Hotarare 
privind revocarea HCL nr. 67 din 28.04.2011 privind aprobarea in principiu a vanzarii imobilului 
reprezentand teren in suprafaţă de 3472 mp. şi constructii in suprafaţă de 1549 mp. , către 
Universitatea  de Vest Vasile Goldiş , titulara contractului de concesiune pe imobil 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinţa ordinară din 

29.11.2011 

Având in vedere referatul de specialitate  nr. 7798 din 25.11.2011  
In considerarea principiului revocabilitatii actului administrativ , in cazul in care actul nu 

a produs efecte juridice  
 Cu avizul favorabil al  comisiei juridice din cadrul consiliului local  
In baza art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001 , legea administratiei publice locale  
 
                                 Hotaraste: 
 

Art. 1  Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 67 din 28.04.2011 privind aprobarea in 
principiu a vanzarii imobilului reprezentand teren in suprafaţă de 3472 mp. şi constructii in 
suprafaţă de 1549 mp. , către Universitatea  de Vest Vasile Goldiş , titulara contractului de 
concesiune pe imobil 
 
Art. 2 Prezenta hotarare se comunica cu  : Institutia Prefectului Bihor, UVVG – filiala Marghita. 
, primarul municipiului Marghita.  

 
 

 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                  Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 146 din 29.11.2011 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 consilieri  din 15 consilieri prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul Local al municipiului Marghita 
               
          

                      Hotarare 
-  privind  completarea si modificarea HCL nr. 41/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului  
de organizare si desfasurare a traficului  mijloacelor de transport greu , de avizare a opririi, 
staţionării si parcarii  autovehiculelor  care efectuează transport de marfa şi persoane precum si a 
autoturismelor indiferent de proprietar pe raza administrativ- teritorială a municipiului Marghita 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 
29.11.2011  

 
Avand in vedere  HCL nr. 34 din 21.04.2005  privind aprobarea  Regulamentului  de 

organizare si desfasurare a traficului  mijloacelor de transport greu , de avizare a opririi, 
staţionării si parcarii  autovehiculelor  care efectuează transport de marfa şi persoane precum si a 
autoturismelor indiferent de proprietar pe raza administrativ- teritorială a municipiului Marghita , 
modificată prin HCL nr. 41/31.03.2011 

Cu respectarea Legii 38 /20.01.2003 privind transportul in regim taxi  si in regim de 
inchiriere ; Legea  serviciilor  de transport  public local nr. 92/2007 ; Ordinul ministrului 
internelor si reformei  administrative nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru  
pentru efectuarea  transportului public local,O.G. nr. 21 din 30.01.2002 privind  gospodarirea 
localitatilot  urbane si rurale 

In baza art. 36 alin. 2 lit. c din legea 215/2001, legea administratiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Cu avizul favorabil al comisiei  de administrare a domeniului public si privat  din data de 
20.10.2011  

 
                                             Hotaraste: 
 

Art. 1 Se aproba modificarea  art. 1 din HCL nr. 41/31.03.2011 pentru  modif. si completarea  
HCL nr. 34/2005 privind aprobarea Regulamentului  de organizare si desfasurare a traficului  
mijloacelor de transport greu , de avizare a opririi, staţionării si parcarii  autovehiculelor  care 
efectuează transport de marfa şi persoane precum si a autoturismelor indiferent de proprietar pe 
raza administrativ- teritorială a municipiului Marghita, astfel: 
 
„ Staţiile si locurile  de aşteptare  amenajate şi autorizate  pe domeniul public sau privat  al 
municipiului Marghita pentru transportul de persoane si bunuri in regim  de taxi  sunt: 
                str. I.L.Caragiale     20 locuri 
                str. C.Republicii – zona parcului  -  3 locuri 
                str. C.Republicii  - langa intrarea la Statia de Ambulanta  - 3 locuri  
                 str. Arany Janos  -   4 locuri  
                 str. 1 Decembrie  colţ cu str. jean Calvin                            - 3 locuri  
                 str. T. Vladimirescu  colţ cu str. 1 Decembrie                     - 3 locuri” 
 
Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire se incredintează  Biroul de administrare a domeniului public si 
privat al localitaăţii.  

 
 

 
 



Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                 Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, nr. 147 din 29.11.2011 
 
 
Adoptată cu votul a  15 consilieri  din 15 consilieri prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul Local al municipiului Marghita 
          
     

 
Hotarare 

- privind  modalitatea de calcul a nivelului chiriei pentru unităţile locative construite prin 
ANL în baza Legii 152/1998; 
 
 

     Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29.11.2011 

         In baza , 

       -     referatului de specialitate nr. 7776 din 24.11.2011 al domnului Lucaciu Cornel , sef 

birou domeniu public si privat  

- având în vedere Legea 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
art.8 alin.4 lit.a; 

- Legea locuinţei nr. 114 /1996, art 31; 
- HG 165/2008 privind completarea şi modificarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii 152 / 1998; 
- O.U.G. nr. 40/08.04.1999 actualizată privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei 

pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe şi H.G. 310/28.03.2007 pentru actualizarea 
tarifului lunar al chiriei ( lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe 
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – 
teritoriale ale acestuia; 

- HCL nr. 24 / 25.02.2010 privind modalitatea de calcul a chiriei pentru unităţile locative 
construite prin ANL în baza Legii 152/1998, la încheierea unui nou contract de închiriere 
după durata de 5 ani de la repartiţia locuinţei pentru titularii de contract care au împlinit 
vârsta de 35 ani şi care solicită prelungirea contractului în condiţiile Legii 152/1998 şi a 
Normelor de aplicare a Legii; 

- HCL nr. 9/27.01.2011 pentru modificarea HCL nr. 24/25.02.2010 privind modalitatea de 
calcul a nivelului chiriei pentru unităţile locative construite prin ANL în baza Legii 
152/1998; 

- cheltuielile de administrare  ale acestor locuinţe având în vedere şi asigurarea obligatorie 
a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, reglementate 
prin Legea 260/04.11.2008 ; 

 
                                         Hotaraste: 
 

     Art.1 Pentru chiriaşii din locuinţele ANL care au contract de închiriere iniţial încheiat 
pentru o perioadă de 5 ani, cât şi pentru chiriaşii din locuinţele ANL cărora le-a expirat 
contractul de închiriere iniţial de 5 ani însă nu au împlinit vârsta de 35 ani, nivelul de bază al 
chiriei calculată în conformitate cu O.U.G. nr. 40/08.04.1999, se va mări cu suma de 7.5 lei/ 
lună pentru fiecare locuinţă; 
 
      Art. 2 Pentru chiriaşii din locuinţele ANL, care au împlinit vârsta de 35 ani şi care la 
expirarea contractului de închiriere iniţial de 5 ani solicită prelungirea acestuia în condiţiile 
respectării  Legii 152/1998 şi a HG 165/2008,  calculul chiriei se va face pe baza 
următoarelor criterii: 
a. Valoarea de înlocuire (revenire) care stă la baza calculării chiriei va fi valoarea de 

inventar a locuinţei, reevaluată contabil la data calculării chiriei; 



b. Pentru calculul chiriei se ia în considerare durata de  amortizare de 60 ani în baza căreia 
s-a reevaluat contabil valoarea de inventar; 

c. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală: 
- întreţinere şi reparaţii curente ( I+ RC) = 0,3 % din valoarea de revenire a locuintei; 

            - reparatii capitale ( RK) = 0,15% din valoarea de revenire a locuintei; 
     d.   Valoarea cheltuielilor de administrare va fi stabilită diferenţiat pe categorii de 
apartamente: 
          - pentru apartamentele cu 3 camere valoarea cheltuielilor de adminstrare va fi de 0,05% 
din valoarea de revenire a locuintei; 
          - pentru apartamentele cu 2 camere valoarea cheltuielilor de adminstrare va fi de 0,06% 
din valoarea de revenire a locuintei; 
          - pentru apartamentele cu o cameră valoarea cheltuielilor de adminstrare va fi de 0,1% din 
valoarea de revenire a locuintei; 
    e. Pentru apartamentele situate la mansardă se va aplica reducerea cu 15% a tarifului lunar al 
chiriei în conformitate cu art.29 alin.1 din OUG nr. 40/1999. 
    f. În calculul chiriei nu se va include profit si  nici  taxe şi impozite pe clădiri având în vedere 
că locuinţele pentru tineri sunt construite printr-un program cu caracter de protecţie socială 
conform anexei nr. 16 la normele metodologice de aplicare a Legii 152/1998,  aprobate prin HG 
nr. 165/2008; 
 
       Art.3 Se aprobă modelul fişei de calcul al chiriei pentru  chiriaşii din unităţile locative 
construite prin ANL,  la care se face referire în Art. 2, conform anexelor 1,2 şi 3; 
 
       Art.4  Cele trei anexe fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                  Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 148 din 29.11.2011 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 consilieri  din 15 consilieri prezenti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul Local al Municipiului Marghita  
 
 
                                                           Hotarare 

- privind numirea reprezentantilor consiliului local  in consiliul de administratie la 
gradinitele cu program prelungit din raza teritoriala a municipiului Marghita.  

 
 
  
 Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29.11.2011 

 

      Avand in vedere referatul de specialitate nr. 7797 din 25.11.2011  
      Luând în considerare art.  96 lit. c din Legea 1/2011 din 5.01.2011 , legea educatiei  naţionale  
        In baza art.36 alin. 6 pct. 1 din Legea 215/201, legea administraţiei publice locale, R, cu 
modificările si completările ulterioare 

 
                            Hotărăşte: 
 

                    Art. 1 Se aproba desemnarea  in consiliul de administratie la gradinitele cu program 
prelungit din raza teritorală a localităţii  a urmatorilor consilieri : 
 
Gradinita cu program prelungit nr. 1   d-na Nagy   Gabriella  
Gradinita cu program prelungit nr. 2   d-l   Mizgar  Lazar 
Gradinita cu program prelungit nr. 4   d-l   Buzila    Sorin  
 
 
                 Art. 2 Prezenta hotarare se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, Unitatilor de 
invatamant , primarul municipiului Marghita, persoanelor desemnate.  
 
 

 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                  Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 149  din 29.11.2011 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 consilieri  din 15 consilieri prezenti 



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA

Hotarare
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru    sedinta din lunile decembrie 2011-

ianuarie 2012 

Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa   ordinară din 20  
decembrie     2011

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

Precum si a Ordonantei nr. 35 din 30.01.2002  privind aprobarea Regulamentului –cadru 

de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale 

                                                            

Hotărăşte:

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

şedinţele Consiliului Local Marghita  pentru  lunile   decembrie 2011  si ianuarie    2012 

domnul  Sorin Silaghi. 

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

municipiului Marghita, la dosar. 

           Presedinte de şedinţă                                        Contrasemnează
              Lupau   Gheorghita                                                             Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 150 /20.12.2011

Adoptata cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

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

20.12.2011 şi a procesului verbal a sedintei  Consiliului Local din luna anterioară

   Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta  ordinară din  
20. 12. 2011 ,
   Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr 614   din 14.10.2011
    În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege,

                                                                  Hotărăşte:

Art.1 Se aproba următoarea      ordinea de zi :       

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  vânzării prin licitaţie  publică deschisă cu 
strigare  a unor terenuri fără constructii, proprietate privată a municipiului 
Marghita str. Progresului f.n. 

                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea caietului de sarcini pentru inchiriere prin 
licitatie publica deschisă  a două loturi  de teren destinate activităţii comerciale situate 
in Marghita  pe str. Crinului 
                     Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea , in principiu a vanzării  terenului aferent  
spaţiului comercial cu destinaţia  „ Supermarket Unicarm „ in suprafata de 111/ 799 
mp.  situat in Marghita , str. Republicii nr. 27 , avand nr. cadastral 101708 , către 
proprietarul construcţiei. 
                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism , comisia juridică 

      4. Proiect de hotarare pentru cuprinderea în domeniul public al orasului a  unor 
terenuri din intravilanul localitatii, ocupate de piata agroalimentara din str. N. Balcescu 
nr. 11

                      



                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism , comisia juridică

   5. Proiect de hotarare pentru cuprinderea  unor terenuri ocupate de constructii în 
domeniul privat al municipiului Marghita 

                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism , comisia juridică

  6.Proiect de hotarare pentru constituirea unor numere cadastrale  din terenuri aflate în 
domeniul privat al municipiului  Marghita.

                     Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism , comisia juridică

    7. Proiect de hotarare  privind aprobarea in principiu a vanzarii directe a suprafetei 
totale de 66 mp. care se comune din 30 mp. inscrsi pe nr. cadastral 101804 C1 si 
auprafata de 36 mp. inscris pe nr. cadastral 101799 , proprietate privata a municipiului 
catre Szoke Francisc si sotia , proprietarii constructiilor pe aceste terenuri. 

                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism , comisia juridică

  8. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la 
asociatiile culturale si sportive din municipiul Marghita considerate eligibile

                  Initiator: comisia de tineret, cultură , sport. 
                  Raport de specialitate: biroul de buget-contabilitate. 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare a cotei de 22/655  mp.     din 
parcela cu  nr. topografic 45/7 din CF  523 Marghita si a suprafetei de 60 mp. nr.  
cadastral 1097  ,înscris in C.F. nr. 7401 Marghita ,  teren proprietate privata a 
municipiului  situat in Marghita str. Crinului  nr. 5 către proprietarul constructiei SC Bila 
Com SRL 
                                  Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 

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



10. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor locale pentru terenuri apartinand 
domeniului public si privat si a  preturilor, taxelor si tarifelor la pietele aflate in 
administrarea   locala pentru anul 2012

                                  Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                            Raport de avizare: comisia de buget finante, 

11. Informare semestriala privind activitatea de apărare împotriva incendiilor si protectia 
civila desfăşurată  de C.L.S.U., S.V.S.U. , compartimentul situatii de urgentă din 
municipiul Marghita.  

12. Probleme curente. 

Art. 2 Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local. 

Art. 3  Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 151 /20.12.2011

Adoptat cu votul a 15 consilieri din 15  prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA     
   

Hotărâre
privind însuşirea rapoartelor de evaluare, aprobarea preţului de pornire şi  a 
caietelor  de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi pentru vânzarea la licitaţie 

publică deschisă cu strigare a unor imobile  -teren fără construcţii -  proprietate 
privată a municipiului Marghita situat în str. Progresului F.N.

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 20 
decembrie 2011,

Având în vedere:
- raportul  de specialitate nr.8042 /06.12.2011 întocmit de d-na ing. Bisa Eva în calitate 

de director adj. la Direcţia tehnică de  urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii 
publice,

- prevederile Regulamentului privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul 
privat al municipiului Marghita  aprobată prin H.C.L nr. 45/2005,

- prevederile PUD şi Regulamentul local aferent –Strada Progresului ,
- rapoartele de evaluare întocmite de expert evaluator prin care este estimată  valoarea 

de piaţă  a proprietăţii în vederea vânzării , caietele  de sarcini şi instrucţiuni pentru 
ofertanţi , 

- 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 însuşesc rapoartele de evaluare  privind vânzarea la licitaţie publică 

deschisă cu strigare  a imobilelor – teren fără construcţii - proprietate privată a 
municipiului Marghita  , situat pe str. Progresului F.N, care se constituie din: 633 mp 
având nr.cad.101911; 633 mp având nr. cad. 101907

Art.2 Preţul de pornire la licitaţie publică deschisă  a terenurilor   de la art.1  din 
prezenta hotărâre va fi  de 36.500 lei pentru terenul 633 mp având nr.cad.101911 şi 
35.400 lei pentru terenul de  633 mp având nr. cad. 101907

Art.3 Se aprobă Caietele de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi , care vor sta la 
baza vânzării prin licitaţie publică deschisă  cu strigare a terenurilor  de la art. 1 din 
prezenta hotărâre.

Art.4 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Direcţia tehnică de 
urbanism şi amenajarea teritoriului- compartimentul achiziţii publice

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, Direcţia tehnică de  de urbanism  şi amenajarea teritoriului, 
la dosar.

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 



Marghita, Nr. 152 /20.12.2011

Adoptat cu votul a 15 consilieri din  15  prezenti 

                                                                                    Anexa la HCL  152 din 21.12.2011

M U N I C I P I U L  M A R G H I T A

MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS – MARGHITA TOWN
415300 - Marghita,  Bihor,                  telefon : +40359409977
       Calea Republicii,  nr.1,                                 fax:   +40359409982
              ROMANIA                                    e-mail: primaria@marghitaonline.ro

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor imobile –teren fara 

constructii,  , situat in Marghita, str. Progresului 
cu destinatia: construire locuinta familiala

Licitatia se va desfasura in data de ....... 2012, ora 10,00 la sediul Primariei 
Municipiului Marghita, str, C.Republicii nr.1

Procurarea documentatiei de licitatie si depunerea ofertelor se va face in perioada 
........2012 – .......2012. inclusiv, intre orele 8,00 si 14,00 la sediul Primariei Municipiului 
Marghita din C.Republicii nr.1

Termenul de depunere a ofertelor este ..........2012 orele 9.30.

In vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii:

- sa plateasca garantia de participare la licitatie, in suma de 10% din 
valoarea totala a imobilului adica 3.600 lei, calculata la pretul de pornire 
in contul RO89TREZ0825006XXX000065 deschis la Trezoreria 
Marghita. codul fiscal 4348947 sau la caseria Municipiului Marghita

- sa plateasca contravaloarea caietului de sarcini aferent licitatiei, inclusiv 
toate documentele necesare licitatiei in suma de 50 lei, suma care va fi 
depusa in numerar la caseria institutiei

- sa plateasca taxa de participare la licitatie 50 lei, suma care va fi depusa 
in numerar la caseria institutiei

Preturile de pornire la licitatie a loturilor care fac obiectul licitatiei sunt 
urmatoarele: 



Nr.
lot. Nr.cad. Suprafata

mp
Pretul de pornire la licitatie

Lei
1. 101911 633 36.500
2. 101907 633 35.400

Pasul de strigare este 50 lei

Ofertantii vor depune la sediul Primariei Municipiului Marghita doua plicuri 
inchise si sigilate unul exterior si unul interior.

Plicul exterior va cuprinde plicul interior care va contine urmatoarele documente 
dupa cum urmeaza:
- Pentru persoane juridice romane :

a. documente care dovedesc inregistrarea in copie xerox:
� certificatului de inmatriculare emis de Oficiul Registrului 

Comertului 
� certificatului de inregistrare fiscala din care reiese codul fiscal 

emis de Ministerul Finantelor 
b. declaratie pe propria raspundere ca nu sunt in litigiu cu Consiliul Local al 

Municipiului Marghita
c. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a 

impozitelor si taxelor locale eliberat de Direcţia de impozite si taxe locale 
la care este arondat;

d. Certificatul constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a 
impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele 
componente ale bugetului general consolidat

e. Dovada achitarii unei garantii de participare
f. dovada achitarii caietului de sarcini si a taxei de participare

- Pentru persoane fizice romane :
a. Copie de pe actul de identitate 
b. certificat de cazier judiciar .
c. declaratie pe propria raspundere ca nu sunt in litigiu cu Consiliul Local al 

Municipiului Marghita
d. Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si 

taxelor locale eliberat de Direcţia de impozite si taxe locale la care este 
arondat;

Certificatele constatatoare eliberate de institutiile abilitate din localitatea de 
resedinta a ofertantului vor fi depuse in forma originala

Lipsa orcarui document enumerat mai sus duce automat la descalificarea 
ofertantilor



DESFASURAREA LICITATIEI

Se incepe licitatia parcurgand urmatoarele etape:
- se verifica existenta actelor doveditoare de plata a garantiei, a caietului de sarcini 

si a documentatiei pentru licitatie
- se verifica identitatea ofertantilor pe baza buletinului de identitate/ cartii de 

identitate/ adeverintei
- se analizeaza documentele prezentate si se intocmeste lista cu ofertantii acceptati, 

excluzand de la participare pe cei care nu au prezentat in totalitate, pana la 
inceperea licitatiei, documentele solicitate

- se trece la supralicitarea directa. Presedintele comisiei anunta pretul initial de 
vanzare de la care se porneste strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare 
stabilite de comisie.

- supralicitarea continua pana cand nici un ofertant nu mai supraliciteaza
- imobilul -  teren fara constructii se adjudeca acelui ofertant care a facut cea mai 

mare oferta, la a treia strigare consecutiva
- Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei va incheia un proces-verbal de 

adjudecare, in doua exemplare.
- partile se vor prezenta in termen de 30 zile dupa adjudecare la un Birou Notarial, 

in vederea incheierii contractului in forma autentica, pe baza procesului-verbal de 
adjudecare, a HCL , si a caietului de sarcini

Licitatia se va realiza pe fiecare parcela in parte. Ofertantii castigatori la 
adjudecarea unei parcele nu pot sa depuna oferte la restul parcelelor ramase 
neadjudecate 

In cazul in care, la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu sunt prezenti 
2 participanti sau in cazul in care nici un ofertant nu a oferit cel putin pretul de pornire, 
licitatia se amana.

De asemenea, in cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, 
este inscris un singur ofertant licitatia se amana. 

Repetarea licitatiei se va face dupa trecerea a minim 5 zile lucratoare de la data 
precedentei cu respectarea prezentei metodologii. Termen dupa care se va publica un nou 
anunt in 2 ziare de larga circulatie . In cazul in care si la aceasta data se prezinta numai un 
singur solicitant, imobilul -  teren fara constructii va fi atribuit acestuia in conditiile 
prevazute in caietul de sarcini. 

Nu pot participa la a doua licitatie ofertantii care nu au oferit cel putin pretul 
minim de strigare la prima licitatie.

Contractul de vanzare-cumparare se va incheia in termen de maxim 30 zile , de la 
data adjudecarii. Nesemnarea de catre adjudecator a contractului in termenul stabilit duce 
la pierderea garantiei de participare si disponibilizarea imobilului constructii si teren 
pentru o noua licitatie. 



Pentru ofertantul care a adjudecat si a incheiat contractul de vanzare-cumparare 
garantia de participare se va retine si va costitui avans din pretul de vanzare datorat de 
cumparator. 

Nu se pot inscrie la licitatie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecatori 
ai unei licitatii anterioare si nu au incheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului 
Marghita.

Din contravaloarea caietului de sarcini aferent licitatie se suporta cheltuielile 
privind organizarea licitatiei (anunturi publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de 
birou).

Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei publice se vor depune la 
registratura Primariei Municipiului Marghita in termen de 48 de ore de la data 
desfasurarii licitatiei, iar comisia de solutionare a contestatiilor va analiza si instrumenta 
contestatiile inregistrate in termen de 5 zile de la data inregistrarii acestora.



M U N I C I P I U L  M A R G H I T A

MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS – MARGHITA TOWN
415300 - Marghita,  Bihor,                  telefon : +40359409977
       Calea Republicii,  nr.1,                                 fax:   +40359409982
              ROMANIA                                    e-mail: primaria@marghitaonline.ro

CAIET DE SARCINI
privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor imobile –teren fara

constructii, situat in Marghita, str. Progresului 
cu destinatia: construire locuinta familiala

1.1. Terenurile care urmeaza a fi vandute se afla situate in intravilanul 
municipiului Marghita, str. Progresului FN. 

1.2. Terenurile, proprietatea privata a municipiului Marghita, care face obiectul 
vanzarii sunt urmatoarele :

Nr.
lot. Nr.cad. Suprafata

mp
1. 101911 633
2. 101907 633

1.3. Conform prescriptiilor PUD si Regulamentului local de urbanism aferent. 
terenurile mentionate mai sus, sunt amplasate  in subzona functionala LM 4a destinata 
pentru locuinte cu functiuni complementare cu regim mic de inaltime parter/P+1 

Destinatia iniţială a terenului după adjudecare se poate schimba numai dupa 
aprobarea de catre Consiliul local Marghita a unei documentatii de urbanisn tip 
PUZ/PUD.

Cap. II. MOTIVATIA VANZARII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vanzarea 
unor bunuri- constructii cu teren sunt urmatoarele:
- prevederile art. 36 pct.(5) lit. “ b “ din Legea 215/2001 privind administratia 

publica locala 
- prevederile art.123 din Legea 215/2001 “ Consiliile locale si consiliile judetene 

hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau 
judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor 
publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hotarasc cu privire la 
cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, 



de interes local sau judetean, in coditiile legii.
Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in 
conditiile legii.” 

- prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica
si regimul juridic aplicabil acesteia “ Dreptul de proprietate privata al statului sau 
al unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este 
supus regimului juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel.”

- prevederile Regulamentul privind procedura de vanzare a terenurilor din 
domeniul privat al municipiului Marghita aprobata prin Hotararii Consiliului local 
nr. 45/2005.

Cap. III. ELEMENTE DE PRET

3.1. Preturile de pornire la licitatie a loturilor, stabilit conform raporturilor de 
evaluare a imobilelor teren fara constructii,  intocmit in baza relatiei recomandata de 
Corpul Expertilor Tehnici din Romania.sunt urmatoarele

Nr.
lot. Nr.cad. Suprafata

mp
Pretul de pornire la licitatie

Lei
1. 101911 633 36.500
2. 101907 633 35.400

3.2. Pasul de strigare la licitatie este de 50 lei

3.3. Garantia de participare la licitatie in suma 3.600 lei reprezentand 10 % 
din valoarea totala a imobilului teren fara constructii calculata la pretul de pornire, 
depusa de ofertantul castigator, se retine de vanzator pana in momentul incheierii 
contractului de vanzare-cumparare urmand ca dupa aceasta data garantia sa constituie 
avans din pretul de vinzare datorat de cumparator.

3.4. Valoarea adjudecata va fi achitata integral la data semnarii contractului.

Cap.IV. CONDITII DE MEDIU

Cumparatorul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor 
legale in domeniul protectiei mediului

Cap. V. CARACTERISTICILE IMOBILULUI  PROPUS SPRE VANZARE



5.1. Investitia se va realiza in conformitate cu prevederile certificatului de 
urbanism si a autorizatiei de construire.

5.2 Arhitectura va fi in concordanta cu ambientul arhitectural zonal.

5.3. Se va folosi la finisajul exterior materiale din productia interna sau din 
import, care sa confere personalitate obiectivului ce se va realiza.

5.4. Amplasarea in teren ca si accesele vor fi proiectate astfel incat sa se asigure 
circulatia in zona.

5.5. Prin solutiile adoptate se va asigura protectia cladirilor invecinate precum si 
protectia mediului. 

5.6. Regimul de inaltime si tratarea arhitecturala va fi in concordanta cu Planul 
urbanistic de detaliu  si proiectul realizat in acest sens. 

5.7. Durata de executie a constructiei va fi de maxim 48 luni de la data 
eliberarii autorizatiei de construire , care poate fi prelungita conform Legii nr. 
50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu maxim 12 luni, la 
cererea cumpararorului. 

5.8. Durata de incepere a lucrarilor va fi de maxim 12 luni de la data 
semnarii contractului de vanzare - cumparare.

CAP. VI . OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Vanzatorul are urmatoarele obligatii:
a. Sa predea cumparatorului bunul vandut precum si contractul de inchiriere 

pe baza unui proces verbal de predare/primire, 
b. Vanzatorul are obligatia de a nu tulbura pe cumparator in exercitiul 

drepturilor rezultate din contractul de vanzare-cumparare.
c. De asemenea, vanzatorul garanteaza pe cumparator ca bunul vandut nu 

este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.
d. Vanzatorul nu raspunde de viciile aparente.

6.2. Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
a. Sa realizeze lucrarile de investitii corespunzatoare proiectului aprobat si 

avizelor legale.
b. Cumparatorul are intreaga responsabilitate in ceea ce priveste respectarea 

legislatiei in vigoare cu privire la , P.S.I. ,protectia mediului si 
persoanelor.

c. Cumparatorul este obligat sa realizeze obiectivul de investitii in scopul 
caruia s-a realizat vanzarea terenului.



d. Achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local.
e. Cumparatorul se obliga sa achite pretul terenului ( in euro sau in lei la 

cursul stabilit de B.N.R. la data efectuarii platii ), la valoarea adjudecata , 
la data semnarii contractului de vanzare - cumparare in fata notarului 
public. 

f. Sa plateasca cheltuielile vanzarii : cheltuielile propriu-zise ale actului, 
taxele de timbru si de autentificare - onorariul notarial, de publicitate 
imobiliara, etc.

g. Sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local pana la 
incheierea contractului de vanzare-cumparare si cele care decurg dupa 
incheierea contractului de vanzare-cumparare. 

Cap.VII. CONDITII DE ELIGIBILITATE ALE OFERTANTIILOR

7.1 Ofertant poate fi persoana fizica sau juridica de drept privat care indeplineste 
cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa aiba achitate la zi toate datoriile la bugetul local si la bugetul de stat
b. sa fie persoana fizica sau juridica romana

7.2. In cazul in care ofertantul nu indeplineste cumulativ una din aceste conditii se 
considera exclus de la licitatie neavand dreptul sa supraliciteze pretul de strigare.

Cap. VIII. DISPOZITII FINALE

8.1. Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de vanzare –
cumparare. 

8.2. Realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui proiect 
legal avizat, aprobat si a autorizatiei de construire emisa de organele competente in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si functionarea investitiilor 
privesc pe cumparator. 

8.3. Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare existente 
obtinerea acordului de la detinatorii acestora il privesc pe cumparator.

8.4. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de vinzare –
cumparare

8.5. Transmiterea dreptului de proprietate opereaza in momentul incheierii 
contractului de vanzare -cumparare in forma autentica. Partile se vor prezenta in 
termen de 30 zile dupa adjudecare la un birou notarial pentru incheierea in forma 
autentica a contractuluide vanzare-cumparare. In caz contrar adjudecatorul pierde 
garantia de participare si imobilul urmeaza a fi din nou scos la licitatie.



8.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la 
dispoziti solicitantului contra cost, in valoare de 50 lei. 

8.7. Ofertantii la licitatie vor achita taxa de participare la licitatie in suma de 50 
lei

8.8. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, garantia 
de participare la licitatie.

Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a 
debitelor pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie si a 
garantiei de participare. 

Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:
- au debite fata de Bugetul Local al Municipiului Marghita, DGFP; 
- sunt in litigii cu Consiliul Local al Municipiului Marghita;
- au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au incheiat contract cu 

Consiliul Local al Municipiului Marghita;

8.9. Daca din diferite motive licitatia se amana, se revoca sau se anuleaza, decizia de 
amanare, revocare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti. In acest caz ofertantilor li 
se va inapoia in termen de cinci zile garantia de participare la licitatie si taxa de 
participare pe baza unei cereri scrise si inregistrate la Primaria Municipiului Marghita.

Prin inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietele de sarcini se 
considera insusite de ofertant.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA        

Hotărâre
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă ,   stabilirea preţului 

de pornire a licitaţiei şi  aprobarea caietului de sarcini , pentru închirierea a două 
loturi de teren situate în Marghita ,  str. Crinului 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 20 
decembrie 2011,

Având în vedere referatul de specialitate  nr.8041 din 24..11.2011 întocmit de d-
na Bisa Eva în calitate de director adj. la Direcţia tehnică de  urbanism şi amenajarea 
teritoriului ; studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi
privind  închirierea   prin licitaţie publică deschisă cu strigare  a două parcele de teren,
fiecare în suprafaţă de 31 mp, identificate  cu nr. cad. 41 , înscris în C.F. nr. 101309, 
situate în Marghita , str. Crinului ( lângă  gardul ştrandului termal) , în vederea realizării 
unor construcţii  destinate activităţilor comerciale.

În temeiul  art.  5 alin2 din Legea 213/1998,  cu modificările  şi completările 
ulterioare, privind proprietatea publică şi regimul juridic  al acesteia şi art. 13 alin.1 din 
Legea  nr. 50/1991  privind autorizarea lucrărilor  de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

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 închirierea  prin licitaţie publică deschisă cu strigare  a două 
parcele de teren , fiecare în suprafaţă de 31 mp, identificate  cu nr. cad. 41 , înscris în C.F. 
nr. 101309, situate în Marghita , str. Crinului ( lângă  gardul ştrandului termal) , în 
vederea realizării unor construcţii  destinate activităţilor comerciale.

Art.2 Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi privind  
închirierea   prin licitaţie publică deschisă cu strigare  a două parcele de teren, fiecare în 
suprafaţă de 31 mp, identificate  cu nr. cad. 41 , înscris în C.F. nr. 101309, situate în 
Marghita , str. Crinului ( lângă  gardul ştrandului termal) , în vederea realizării unor 
construcţii  destinate activităţilor comerciale.

      Art.3 Se aprobă  preţul de pornire  al licitaţiei de 9,6 lei/mp/ lună  , având în 
vedere HCL nr. 155/2010  privind taxele şi impozitele locale pe anul 2011

Art.4 Se aprobă ca nivelul  minim de departajare a ofertelor  să fie de 0,5 lei.
Art.5 Închirierea se va face  pe o perioadă  de maxim 5 ani  de la data încheierii  

contractului de închiriere , cu posibilitatea  prelungirii  pentru o perioadă  egală cu cel 
mult  jumătate din  durata sa  iniţială,  prin simplu  acord de voinţă al părţilor 

Art.6. Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Direcţia tehnică de 
urbanism şi   amenajarea teritoriului



     Art.7 Prezenta sub formă de  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului 
Marghita, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Direcţia tehnică  de urbanism  şi 
amenajarea teritoriului,  la dosar.

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 153 /20.12.2011

Adoptat cu votul a 15 consilieri din  15  prezenti



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

          

 

Hotărâre 

privind aprobarea vânzării în principiu a terenului aferent spa�iului comercial 

cu destina�ia ”Supermarket UNICARM” situat în Marghita, 

str. Republicii, nr. 27, având nr. cadastral 101708, înscris în CF nr. 101708-Marghita, către 
proprietarul construc�iei 

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în �edin�a ordinară din 20 decembrie 
2011 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8208 din 13 decembrie 2011 întocmit de d-
na ing. Bisa Eva, 

 În baza art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică �i regimul 
juridic al acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 alin. 3 din Legea administra�iei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările �i completările ulterioare 

 

Hotără�te: 

 

Art. 1   Se aprobă, în principiu, vânzarea terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, 
aferent spa�iului comercial cu destina�ia ”Supermarket UNICARM”, situat în Marghita, str. 
Republicii, nr. 27, având nr. cadastral 101708, înscris în CF nr. 101708-Marghita, în suprafa�ă 
de 111/799 mp, către proprietarul construc�iei SC UNICARM SRL, reprezentat prin Lucu� 
Vasile. 

 

Art. 2   Vânzarea va avea la bază un raport de evaluare realizat de un expert evaluator, raport ce 
va fi însu�it prin hotărâre de către Consiliul Local, iar pre�ul de vânzare va fi negociat cu 
comisia de negociere din cadrul Consiliului Local. 

 



Art. 3   Prezenta hotărâre se comunică cu: Institu�ia Prefectului Bihor, primarul municipiului 
Marghita, Biroul de urbanism �i amenajare a teritoriului, investi�ii-achizi�ii, Compartimentul 
juridic, SC Unicarm SRL. 

 

 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Silaghi Sorin            jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

Marghita, 

Nr. 154  din 20 decembrie 2011. 

 

Adoptată cu 15  voturi pentru din 15  consilieri prezenţi 

 



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 municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 
decembrie 2011 
Având în vedere:
- expunerea de motive precum si Raportul de specialitate nr.8205 din  13..12.2011, al 
compartimentului cadastru, 
  -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 
18/1991 privind  aplicarea legii fondului funciar, cu modificările si completările 
ulterioare
Cu avizele favorabile ale comisiei de administrare a domeniului public si privat si ale 
comisiei juridice, 

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 public al orasului a  următoarelor suprafete:
cota de 269/762 mp. din nr. topo. 597, inscris in C.F. 997 Marghita – proprietar Statul  

   Român conform poz. B4,
- cota de 276/806 mp. din nr. topo. 586, inscris in C.F. 546 Marghita – proprietar Statul  
   Român conform poz. B17,
- cota de 66/505 mp. din nr. topo. 587/2, inscris in C.F. 546 Marghita – proprietar Statul  
   Român conform poz. B17, B24,
- cota de 1463/28665 mp. din nr. topo. 582, neinscris in C.F.  adev. O.C.P.I.Bihor nr. 

   47234/28.07.2011,

- cota de 1018/1198 mp. din nr. topo. 583, neinscris in C.F.  adev. O.C.P.I.Bihor nr. 

   47234/28.07.2011,

- suprafaţa de 647 mp. cu nr. topo. 605, inscris in C.F. 453 Marghita – proprietar Statul  
   Român conform poz. B24 -

Art. 2 Se aprobă modificarea HCL nr. 35/1999, cu modificările si completările ulterioare, 
privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Marghita după cum urmează:



la pozitia  337 Piata  agroalimentara , coloana 3 „ Elemente de identificare” va avea 
urmatorul cuprins: Str. N.Balcescu nr. 11  
cladire in suprafaţă de 98 mp. pe teren in :
cota de 269/762 mp. din nr. topo. 597, inscris in C.F. 997 Marghita 

- cota de 276/806 mp. din nr. topo. 586, inscris in C.F. 546 Marghita 

- cota de 66/505 mp. din nr. topo. 587/2, inscris in C.F. 546 Marghita 

- cota de 1463/28665 mp. din nr. topo. 582, 

- cota de 1018/1198 mp. din nr. topo. 583, 

- suprafaţa de 647 mp. cu nr. topo. 605, inscris in C.F. 453 Marghita 

coloana 4  - ramane neschimbata 
coloana 5 – „Valoare de inventar” 76,32 mii lei teren ; 124,78 mii lei copertina metalica; 
40,78 mii lei cladire 
coloana 6  - „Situatia juridica actuala”  - se va radia inscrisul „Contract de locatie de 
gestiune Sc Interflux S.R.L.”
Art. 3 Se încredinţează   Compartimentul de cadastru cu  constituirea de nr. cadastral pe 
aceste suprafete .
. 
Art. 4 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 , precum si al municipiilor, 
oraselor si comunelor din judetul Bihor. 

Art.5 Prin prezenta se modifică corespunzător  HCL nr. 124 din 19.09.2011 si HCL nr. 
35/1999,  privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Marghita si stabilirea regimului juridic la unele terenuri

Art.6 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrarte a domeniului 
public şi privat, la dosar .

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 155/20.12.2011
Adoptat cu votul a 15 consilieri din 15  prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

                                                                                                                                   
                                                                                                                                

HOTĂRÂRE 
- pentru constituirea unor numere cadastrale

din terenuri aflate în domeniul privat al municipiului  Marghita.

Consiliul Local  al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară  din 20
decembrie 2011

             Având în vedere referatul de specialitate al  compartimentului de cadastru din 

cadrul Biroului de urbanism şi amenajare a teritoriului inregistrat sub nr. 8206 din 

13.12.2011

Cu avizele favorabile ale comisiei de administrare a domeniului public si privat si ale 
comisiei juridice,
            In baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001, 

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

Hotărăşte.

Art. 1  Se aprobă constituirea următorelor numere cadastrale pe terenuri  proprietate 
privată a municipiului Marghita în vederea întocmirii de documentaţii cadastrale de 
dezmembrare pentru imobilele - construcţii - aflate în proprietate privată şi situate pe terenul aflat 
în proprietatea privată a municipiului  Marghita:

Nr.cad. nou Supr. nr.cad. 
(mp)

Nr.topo. 
vechi Cota/intreg Carte Funciara observatii

19 355/3 19/511 mp. - C.F. nr. 100921 - Marghita
Teren propr. privata a orasului 

constructie garaj pers. fizica – CT3

25 58/8 25/611 mp. - C.F. nr. 101699 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Garoafei

25 58/8 25/611 mp. - C.F. nr. 101699 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Garoafei

17 350/3 17/806 mp. - C.F. nr. 101525 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

persoana fizică str. C.Republicii

25 28/1 25/1554 mp. - C.F. nr. 100874 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

20 28/1 20/1554 mp. - C.F. nr. 100874 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

42 36/2 42/784 mp. - C.F. nr. 101473 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica P-ţa Independenţei



24 20 24/677 mp. - C.F. nr. 101049 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

19 20 19/677 mp. - C.F. nr. 101049 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

25 23/4 25/375 mp. - C.F. nr. 101051 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

22 23/4 22/375 mp. - C.F. nr. 101051 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

33 411/5 33/780 mp. - C.F. nr. 101313 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Aleea Infrăţirii

34 411/5 34/780 mp. - C.F. nr. 101313 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Aleea Infrăţirii

13 7/12 13/1521 mp. - C.F. nr. 100004 - Marghita
Teren proprietate publică a orasului 

concesionat conf. HCL 113/2011

106
1964/2

1964/3

64/2471 mp.

42/6827 mp.

- C.F. nr. 110 - Marghita 

- C.F. nr. 305 - Marghita

Teren propr. privata a mun. 

Marghita, str. Pandurilor (ANL)

Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Compartimentul de 
cadastru.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Biroul de urbanism-Compartimentul de  cadastru

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 157 /20.12.2011

Adoptat cu votul a15  consilieri din15   prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarârea 
privind aprobarea în principiu a vânzării    directe a suprafeţei totale de  66 mp. care se 

compune din 30 mp.  înscris pe nr. cadastral. 101804- C1 si suprafaţa  de 36 mp. înscris 

pe nr. cadastral 101799 , proprietate privată a municipiului Marghita,  către d-nul  Szoke 

Francisc şi soţia, proprietarii  construcţiilor de pe aceste terenuri. 

                     

  Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  

20 decembrie  2011 

Având în vedere referatul  de specialitate nr. 8225/14.12.2011 întocmit prin grija 

Biroului de urbanism şi documentaţia aferentă şi cererea nr. 1/31412.din 14.12.2011 a d-

lui Szoke Francisc, Planul de amplasament şi delimitare a imobilului , CF  nr. 101804 şi 

CF nr. 101799

           In baza art. 11 alin.1 lit.a  din Legea nr. 231/1998 privind proprietatea  publică şi 

regimul juridic  aplicabil acesteia şi art. 123  din  Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 ,republicată , cu modificările ulterioare

          In conformitate  cu prevederile  art. 36 alin.5 lit. b din legea 215/2001, republicată 

si cu modificările si completările ulterioare

Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă în principiu vânzarea    directă a suprafeţei totale de  66 mp. care 

se compune din 30 mp.  înscris pe nr. cadastral. 101804- C1 si suprafaţa  de 36 mp. 

înscris pe nr. cadastral 101799 , proprietate privată a municipiului Marghita,  către d-nul  

Szoke Francisc şi soţia, proprietarii  construcţiilor de pe aceste terenuri. 

Art. 2 Contractul de închiriere  va fi încheiat  pe o perioadă de 5  ani. Preţul chiriei va fi 

calculat în conformitate cu Hotărârea Consiliului local nr.155 din 20 decembrie 2010  , 

privind taxele locale pe anul 2011 .

Art. 3  Prezenta  hotărâre  se va comunica cu:Institutia Prefectului Bihor,primarul 

municipiului Marghita,biroul de urbanism, compartimentul de cadastru , comp. juridic



Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 158 /20.12.2011

Adoptat cu votul „ pentru” a 14 consilieri , 1 abtinere din  15  prezenti



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

                                                                                                                          

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

           Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din
20.12. 2011, 

    
    Avand in vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finantare a 

structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita
     Cu respectarea sumelor prevazute in bugetul  local  pentru activitati culturale si 

sportive, 
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 nr. 626din 14.12.2011  precum si  avizul coomisiei de cultură, sport si tineret, 
           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 prevederilor bugetare pe anul 2011 
destinate activitatilor sportive  astfel:
Asociatia Sportiva Karting Marghita  - 1300 lei 
Clubul Sportiv Good Dragon Marghita – 600 lei
C.S. de     sah Partyum                                 - 700 lei  
   



Art. 2 Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2011 
destinate activitatilor culturale astfel:
Asociatia  Horvath Janos Tarsasag Concurs  zonal de recitari Papp Attila -2011 1300 lei 

Asociaţia Pro Folk  Marghita – In ajunul Craciunului 1000 lei 
Asociaţia  Culturală Margaritarul “ Prezentare de traditii si obiceiuri de Craciun “ 2000 
lei 
Societatii Cultural Patriotice “ Avram Iancu” Marghita – Sarbatorirea nasterii poetului 

nostru  national Mihai Eminescu si Tipărirea  unui volum de referate privind activitatea 
societăţii 1000 lei 

Asociatia Margittai Oskolaert Tarsasag – Saptamana Bobocilor 1800 lei 

Asociatia „ Romargartea –Marghita” – Cultura ne apropie  500 lei 

Asociaţia  Cultural Artistica “ Barcaul” -  Dezvoltarea si promovarea culturii si a 

valorilor culturale si artistice ale tinerilor marghitani. 1700 lei 
Asociatia “ Grupul Tinerilor Marghiteni “ – Centrul de tineret MIK 700 lei 

  Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicată asociatiilor  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. 4 Cu ducerea la îndeplinire se incredintează: Biroul contabilitate şi Compartimentul 
juridic .

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 159 /20.12.2011

Adoptat cu votul a 15 consilieri din  15  prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

                      Hotarare
-   privind stabilirea pretului de vanzare a cotei de 22/655  mp.     din parcela cu  nr. 
topografic 45/7 din CF  523 Marghita si a suprafetei de 60 mp. nr.  cadastral 1097  
,înscris in C.F. nr. 7401 Marghita ,  teren proprietate privata a municipiului  situat in 
Marghita str. Crinului  nr. 5 către proprietarul constructiei SC Bila Com SRL 

             Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 

20.12.2011

          Având in vedere ca prin HCL nr. 87 din 30.06.2011 Consiliul Local a aprobat in 

principiu vânzarea  cotei de 22/655  mp.     din parcela cu  nr. topografic 45/7 din CF  523 

Marghita si a suprafetei de 60 mp. nr.  cadastral 1097  ,înscris in C.F. nr. 7401 Marghita ,  

teren proprietate privata a municipiului  situat in Marghita str. Crinului  nr. 5 către 

proprietarul constructiei SC Bila Com SRL 

       In conformitate cu Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor  din 

domeniul privat al municipiului Marghita aprobată prin HCL nr. 45/2005, lit. b pct. 4 

Vazand raportul evaluare realizat de expert evaluator.autorizat ANEVAR, 

            In temeiul art. 36 alin. 5 lit. b şi a art. 123 alin. 3 din Legea 215/2001, legea 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărăşte:

Art. 1 Se insuseste raportul de expertizare  tehnica si evaluare  valorica   intocmit pentru 

terenul in cota de 22/655  mp.     din parcela cu  nr. topografic 45/7 din CF  523 Marghita 

si a suprafetei de 60 mp. nr.  cadastral 1097  ,înscris in C.F. nr. 7401 Marghita ,  teren 

proprietate privata a municipiului  situat in Marghita str. Crinului  nr. 5 către proprietarul 

constructiei SC Bila Com SRL ,

Art. 2 Se stabileste pretul de vanzare la 27 euro /mp. , preţ stabilit în urma negocierii  

directe.Pretul se va achita pana la  30.11.2012 , in mai multe transe. 



Art. 3 Prin  grija  compartimentului juridic se va  proceda la vanzarea /cumpararea  
terenului in forma autentica , la pretul convertit in lei la cursul BNR din ziua platii.

Art. 4 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului 

Marghita, compartimentul  juridic,  domnul Ardelean Gavril- administrator

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 160/20.12.2011
Adoptat cu votul a 15 consilieri din 15  prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA        

HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului public şi privat 

şi a pieţelor  pe anul 2012

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 
20 decembrie 2011, 

Având în vedere: referatul de specialitate nr. 8236 din 15.12.2011 întocmit de  
domnul  Lucaciu Cornel  - şef  birou administrare a domeniului public şi privat din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului ; referatul nr. 82201 din 14.12.2011 întocmit de dl. 
Horgoş Viorel în calitate de administrator al pieţelor din municipiul Marghita, referatul 
nr. 8245 din 15.12.2011 intocmit de Timbuli Gavril, administrator al bazelor sportive
aflate in administrarea primariei , 

precum si  prevederile art.283 alin1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare  a Legii  nr. 571/2003 Codul Fiscal,  prevederile art.5 
pct.3 lit.d din O.G. nr.71/2002 privind organizarea  şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare  a domeniului public şi privat  de interes local, avizele favorabile ale 
comisiilor de specialitate,

Cu avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate,
În baza art.36, alin (2), lit.c şi alin (4), lit.c din Legea administraţiei publiuce 

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

Hotărăşte:
Art. 1 Se aproba taxele utilizate pentru administrarea domeniului  public şi privat 

al municipiului Marghita, pe anul 2012,  conform anexei nr. 1,  care face parte integrantă  
Art.2. Se aprobă taxele, tarifele utilizate pentru administrarea pieţelor din 

municipiul Marghita pe anul 2012, conform anexei nr.2 , care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre

Art3. Se aprobă taxele utilizate  pentru închiriere, utilizare şi acces a /în 
terenurilor şi spaţiilor  cu destinaţia de bază materială sportivă pe anul 20012 , conform 
anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4 Prezenta hotarâre se comunica cu: Instituita Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroului de administrare a domeniului public şi privat  , 
administrator piaţă, administrator bază sportivă, spre afişare.

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 161/20.12.2011
Adoptat cu votul a 15 consilieri din 15  prezenti 


