
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 
 
 
 

 
Hotarare 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru    sedinta extraordinara  din 16 ianuarie  2012  
 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa   extraordinară din 16       

ianuarie 2012 
 
Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea administraţiei publice locale, legea 215/2001 , 

republicată, cu modificările 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 şedinţa  

extaordinara  din 16  ianuarie  2012 domnul  Szoke   Francisc  

  

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

Marghita, la dosar.  

 

Presedinte de sedinta                                           Contrasemenează                                                    
------------------------------------------------------------------Secretar Demeter Cornelia  
  

 
 
Adoptata cu votul a 10 consilieri din 10 prezenti  
 
MARGHITA 
Nr. 1  din    16.01.2012 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotărâre 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare  a Consiliului local al municipiului 

Marghita  din 10 ianuarie 2012 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16  

ianuarie 2012 
 Luând act de ordinea de zi  cuprinsă în dispoziţia primarului de convocare  a şedinţei , nr. 
10 din 13.01.2012, 
 În temeiul  art.43 alin.1 ,  a art.44  şi art. 46  din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,  
 
  Hotărăşte: 
 
 Art.1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei  extraordinare din data de 16.01.2011, după cum 
urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2012-2013. 

Iniţiator primar Talpoş dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia socială, cultură, învăţământ, sănătate, culte şi protecţie 
socială   

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

Prefectului Judeţului Bihor, la dosar. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           

Szoke Francisc 
CONTRASEMNEAZĂ 

      Secretar jr. Demeter Cornelia 

 
 
 
Adoptată cu votul a 9 pentru din 10 prezenţi 

 
 

 
MARGHITA 
Nr.2 din 16.01.2012 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 

 

Hotărâre�
privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii 
administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2012-2013 

 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16 
ianuarie 2012, 

Văzând referatul  de specialitate nr.135/06.01.2012, întocmit de d-na Ciupe Elena în 
calitate de şef serviciu administraţie publică locală, raportul de avizare al comisiei de specialitate  
 Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale  nr.1/2011, art.19, alin.4, art.61 
alin.2, a Ordinului Ministrului  Educaţiei , Cercetării , Tineretului şi Sportului  nr. 
6694/20.12.2011 privind aprobarea Metodologiei  pentru fundamentarea  cifrei de  şcolarizare  şi 
stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat  pentru anul şcolar 2012-2013, 
art.104 alin.1 , a Legii administraţiei publice locale  nr.215/2011, republicată , cu modificările şi 
completările  ulterioare, art.23, avizul conform  al ISJ Bihor transmis prin 
adresanr.3049/09.01.2012 înregistrată la Primăria municipiului Marghita cu  nr.173 din data de 
10.01.2012 
 În temeiul  art. 36, alin. 2,  alin.6 lit.a pct.1 şi art. 45 , din Legea administraţiei publice locale     
nr.215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare 

  

Hotărăşte 
 Art. 1. Se aprobă Reţeaua  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii 

administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2012-2013, conform anexei care face parter 
integrantă din prezenta hiotărâre. 
    Art.2   Prezenta sub formă de hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor,la dosar.  

 
 

 
 
  Preşedinte de şedinţă         
                 Szoke Francisc     Contrasemnează 
         Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
 

Adoptată cu votul a  9 consilieri  pentru din 10 prezenţi 
 
  MARGHITA 
  Nr. 3 din 16.01.2012 

 



 
Anexă la HCL nr. 3 din 16.01.2012 

 
REŢEAUA PROPUSĂ 2012-2013 

Nr. 
crt. 

 
Judeţ 

 
Mediul 

urban/rural 

 
Denumirea unităţii de învăţământ  
cu personalitate juridică – adresa, 
nr.telefon/fax/e-mail/niveluri de 
învăţământ 

Denumirea unităţii 
de învăţământ  
fără personalitate 
juridică – adresa, 
nr.telefon/fax/e-
mail/niveluri de 
învăţământ 

Observaţii 

 

1. 

 

Bihor 

 

Urban 

Colegiul Naţional „ Octavian Goga”, 
Marghita, str.N.Bălcescu nr.80, 
tel.0259-362379, e-mail 
liceul_goga@yahoo.com., niveluri 
de învăţământ: primar, gimnazial, 
liceu, liceu cu frecvenţă redusă. 

  

 

 

2. 

 

 

Bihor 

 

 

Rural 

 Şcoala cu clasele I-
VIII Ghenetea, str. 
Principală nr. 129 
Ghenetea , jud. 
Bihor , tel.0259 
364459, niverluri de 
învăţământ:Primar 
şi Gimnazial, 
structur[ a 
Colegiului Naţional 
„Octavian Goga” 
Marghita 

 

 

 

3. 

 

 

Bihor 

 

 

Rural 

 Şcoala cu clasele I-
VIII Cheţ, str. 
Principală nr. 240  
Cheţ,  jud.Bihor , 
tel. 0259 362655; 
niveluri de 
învăţământ: Primar 
şi Gimnazial , 
structură a „ 
Colegiului Naţional 
„ Octavian Goga” 

 

 

4. 

 
 
 
Bihor 

 
 
 
Urban 

Grup Şcolar „ Horvath Janos”, 
Marghita, str. T.Vladimirescu nr.2, 
tel.0259-362926; 0359-434010; e-
mail gshorvathjanosik@yahoo.com, 
niveluri de învăţământ:primar, 
gimnazial şi liceu  

  

mailto:liceul_goga@yahoo.com
mailto:gshorvathjanosik@yahoo.com


 
 
Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 
Szoke Francisc      Secretar  Jr. Demeter Cornelia 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
Bihor 

 
 
 
 
Rural 

 Şcoala cu clasele I-
VIII Cheţ, str. 
Principală nr.234, 
structură a Grupului 
şcolar „ Horvath 
Janos” Marghita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. 

 
 
 
Bihor 

 
 
 
Urban 

Grup Şcolar „ Horea” Marghita, str. 
I.L.Caragiale nr. 44, tel.0259 
362302,e-mail 
dre_horea_.marghita@yahoo.com, 
niveluri de  învăţământ :Liceu, 
Profesional 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
Bihor 

 
 
 
 
Urban 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 
1,Marghita, str. N.Bălcescu nr.2, 
tel.0359/179300, fax. 0359/179300, 
e-mail 
gradinitaunumarghita@yahoo.com, 
nivel de  învăţământ: preşcolar  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
8. 

 
 
 
Bihor 

 
 
 
Urban 

Grădiniţa cu program prelungit 
nr.2,Marghita,  str.Eroilor nr.6 ,tel. 
0770- 082730, e/mail. 
gradinitadoi@yahoo.com, nivel  de 
învăţământ preşcolar 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
9. 

 
 
 
 

Bihor 

 
 
 
 

Rural 

  
Grădiniţa cu 
program normal 
Cheţ, structură a 
Grădiniţei cu 
program prelungit 
nr.2 Marghita 

 

 
 
 
10. 

 
 
 
Bihor 

 
 
 
Urban 

Grădiniţa cu program prelungit nr.4, 
str. Herculane nr.5/A,tel.0359-
191160; 0259-362509, fax.0259-
362130, e-mail          
gradinita4marghita@yahoo.com, 
nivel de  învăţământ preşcolar 
 

  

 
 
 
11. 

 
 
 
Bihor 

 
 
 
Rural 

 
 
 
 

Grădiniţa  cu 
program normal 
Ghenetea , structură 
a Grădiniţei cu 
program prelungit 
nr. 4.Marghita 

 

mailto:dre_horea_.marghita@yahoo.com
mailto:gradinitaunumarghita@yahoo.com
mailto:gradinitadoi@yahoo.com
mailto:gradinita4marghita@yahoo.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

26.01.2012   şi a procesului verbal a sedintei  extraordinare a  Consiliului Local 
din 16.01.2012 

 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
26. 01. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr 14   din  20.01.2012 
     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 numărului de asistenţi personali ai persoanelor 
cu handicap grav şi a  numărului lunar de indemnizaţii cuvenite părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori 
reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul 
municipiului Marghita pentru anul 2012. 

              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare : Comisia socială, cultura, tineret  
                                                   Comisia  juridica  
 
2.  Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2011 

              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare : Comisia socială, cultura, tineret  
                                                   Comisia  juridica  
 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 
2012 
de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 
416/2001, privind venitul minim garantat 

              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare : Comisia socială, cultura, tineret  
                                                    Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                                   Comisia  juridica  
 
    
 
4.  Proiect de hotărâre privind avizarea clădirilor utilizate  pentru activităţi social 
umanitare în vederea scutirii de la plata obligaţiunilor bugetare  pentru anul 2012  a  
unor asociaţii şi fundatii , în conformitate cu  prevederile art.  285 lit. c  din Legea 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 



             Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                    Raport de avizare  Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                                   Comisia  juridica  
 
 
5. Proiect de hotarare privind  prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2012 a 
contractului colectiv de munca si a acordului de munca  încheiat la nivelul Primariei 
Municipiului Marghita.  

               Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                     Raport de avizare   Comisia  juridica  
 
6.  Proiect de hotarare privind    însusirea raportului de  evaluare si stabilirea pretului 
de vanzare a terenurilor   intravilane   ocupate cu constructii de tip garaj situate pe str. 
Piata Independentei 

               Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                     Raport de avizare  Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                                   Comisia  juridica  
                                                   Comisia de urbanism  
 
7. Proiect de hotarare privind    însusirea raportului de  evaluare si stabilirea pretului 
de vanzare a suprafeţei totale de  81 mp.compusă din 49 mp. cad. 570, CF 101702 ;  
32mp. –cad. 101773 CF  101773  Marghita , teren proprietate privata a municipiului  
situat in Marghita str. Calea Republicii  nr. 82-84 către proprietarul constructiei SC 
SAT-AN SRL  

               Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                     Raport de avizare  Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                                   Comisia  juridica  
                                                   Comisia de urbanism  
8. Proiect de hotarare privind     concesionarea directa  catre  SC Marmob SRL a unei 
suprafete  de 140 mp de teren situată pe  str. I.L.Caragiale  nr. 5  inscrisă  pe nr. cad. 
75 si 76 , teren proprietate privată a localităţii  în vederea construirii  unei parcări 
amenajate  

                Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                     Raport de avizare  Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                                   Comisia  juridica  
                                                   Comisia de urbanism  
 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de amplasament  si delimitare a 
corpului de proprietate în suprafaţă de 17814 , teren extravilan , proprietatea privată a 
municipiului Marghita pe care este situat depozitul neconform de deseuri  din 
muncipiul Marghita.  

               Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                     Raport de avizare: comisia de urbanism si amenajare a teritoriului  

10. Proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul privat al municipiului 

Marghita a unor terenuri  situate in intravilanul localităţii  

               Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                     Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat                              
Comisia  juridica  si  Comisia de urbanism  
 



11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea constituirii de numere cadastrale pe terenuri 

proprietate privată a municipiului Marghita.  

               Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                     Raport de avizare: comisia de urbanism si amenajare a teritoriului  

12. Prezentarea organigramei si a  statului  de functii  a Spitalului municipal Dr. Pop 

Mircea  pe anul 2012  

                     Prezinta: conducerea Spitalului Dr. Pop Mircea Marghita.  

                            
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                                                              
Silaghi Sorin                                           Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr.4 /26.01.2012 
art. 1 adoptat cu votul  „ pentru „ a 13 consilieri din 13 prezenti  
art. 2 adoptat cu votul  „ pentru „ a 11 consilieri , 1 abtineri, 1 impotriva din 13 
prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIUL  MARGHITA 
    
 

HOTĂRÂRE 
 
 
- privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
grav şi a numărului lunar de indemnizaţii cuvenite părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav 
ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, 
la nivelul municipiului Marghita pentru anul 2012 
 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 26 ianuarie 2012, 

Văzând referatul nr. 176/10.01.2012 al Serviciului Administraţie 
Locală,Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială din cadrul  Primăriei   Municipiului 
Marghita, raportul de avizare favorabil  al comisiilor de specialitate,  

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

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

 
HOTĂREŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă ,la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2012,  un 
număr de 
40 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi  un număr de 90 
indemnizaţii 
lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, 
adulţilor cu 
handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap 
vizual 
grav. 

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :Primarului municipiului Marghita; 
Instituţiei Prefectului judeţului Bihor;Serviciului Administraţie Locală, Autoritate 
Tutelară şi Asistenţă Socială;Biroului contabilitate;Compartimentului resurse umane; 
la dosar. 



 
   

Preşedinte de şedinţă                         
Silaghi Sorin                                   Contrasemnează 
        Secretar jr. Demeter Cornelia 
 

Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
 
 
  MARGHITA 
  Nr.  5 din 26.01.2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA    

  HOTĂRÂRE 
 
- privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
pentru perioada iulie-decembrie 2011 
 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 26 ianuarie 2012, 

Văzând referatul Serviciului Administraţie locală , Autoritate tutelară şi 
Asistenţă socială nr.177/10.01.2012, raportul de avizare favorabil al comisiilor de 
specialitate ,  

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

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

HOTARĂŞTE: 
 
 

Art.l -Se aprobă raportul privind  activitatea  asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie- decembrie 2011, conform anexei 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

   
Preşedinte de şedinţă         
  Silaghi Sorin      Contrasemnează 
        Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
 
 

Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
 
  MARGHITA 
  Nr. 6  din 26.01.2012 

 



                             
Anexă la HCL nr. 6  din 

26.01.2012 
 
  
  

RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA  ASISTENŢILOR  PERSONALI  DESFĂŞURATĂ  

ÎN  SEMESTRUL II  AL ANULUI 2011 
  

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

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

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

Ţinând cont de aceste aspecte, în 2011/semestrul II, Compartimentul de 
asistenţă socială din cadrul Serviciului Administraţie locală autoritate tutelară şi  
asistenţă socială, raportează următoarele: 

Dinamica angajării asistenţilor personali. 
1. În perioada 01.07.2011-31.12.2011 au fost angajaţi un număr de  2 asistenţi 

personali şi au fost sistate 4 contracte individuale de muncă. Sistările contractelor de 
muncă s-au datorat: 1 caz datorită decesului persoanei cu handicap , 2 cazuri datorită 
neacordării gradului de handicap grav şi 1 caz datorită opţiunii pentru primirea unei 
indemnizaţii lunare conform art. 41, alin.3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap . Nu s-au semnalat situaţii de 
desfacere a contractului de muncă al asistenţilor personali care să afecteze negativ 
starea bolnavului. 

2. La data de 31.12.2011, în evidenţele Serviciului, se află un număr de 30 
persoane cu handicap grav care beneficiază de asistent personal angajat pe bază de 
contract individual de muncă. 



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

b) Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 
concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare 
a centrelor de tip respiro. 
  Referitor la acest aspect precizăm că pe raza municipiului nu sunt înfiinţate şi 
nu funcţionează Centre de tip respiro. Menţionăm ca aceste Centre urmează a fi 
înfiinţate ca structuri fără personalitate juridică în subordinea consiliilor judeţene, în 
structura Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului, cu avizul şi 
sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.  
Întrucât nu sunt condiţii de înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului 
de odihnă şi nu există nici posibilitatea găzduirii bolnavului într-un Centru de tip 
respiro, s-a luat măsura legală de acordare pentru persoana cu handicap grav a unei 
indemnizaţii echivalente cu indemnizaţia prevăzută la art.43 alin.( 1) din Legea 
nr.448/2006.Această indemnizaţie s-a  acordat  în luna august 2011 unui număr de 32 
persoane cu handicap grav, iar un număr de 32 asistenţi personali au beneficiat  astfel 
de concediu de odihnă, în lunile august-septembrie. 
 

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

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
asistenţii personali au obligaţia să participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de 
angajator. Tematica de instruire a fost stabilită prin Ordinul nr. 319/02.10.2007 al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emis în termen de 
90 de zile de la data intrării in vigoare a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Instruirea a unui număr de 29  
asistenţi personali a avut loc în data de 09.12.2011 la sediul Primăriei Marghita, cu 
sprijinul Fundaţiei Ruhama -Oradea, prelucrându-se tematica sus menţionată.  

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

următoarele aspecte: modul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale 
asistentului personal, evaluarea socială şi psihologică atât a asistentului personal cât şi 
a persoanei cu handicap grav. În urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul 
persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. În cursul anului 
2011/semestrul II au fost controlate la domiciliu un număr de 34  persoane cu 
handicap grav. Nu au fost sesizate aspecte negative legate de activitatea asistentului 
personal, dar şi-au manifestat dorinţa ca societatea să fie mai deschisă la problemele 
lor, în special privind socializarea, integrarea în şcolile speciale, şi participarea la 
activităţi sportive, culturale şi distractive. 
  

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

pentru această formă de protecţie în locul asistentului personal. Menţionăm ca în anul 
2011/semestrul II s-au înregistrat un număr de 11 cazuri noi de acordare a 
indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap grav sau pentru reprezentanţii legali ai 
acestora , numărul total la 31.12.2011 fiind de 76 de indemnizaţii. 



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

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

Prezentăm mai jos  situaţia privind dinamica angajării asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare. Menţionăm că la nivelul 
Primăriei Municipiului Marghita nu s-au înregistrat restanţe la plata salariilor 
asistenţilor personali sau a indemnizaţiilor. 
 

Lu
na

 

Numărul de asistenţi 
personali pentru 
persoanele cu handicap 

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

Număr 
total 
asistenţi 
personali şi 
număr total 
indemnizaţii 

TOTAL 
din 
care: 

Copii Adulţi TOTAL, 
din care 

Părinţi/ 
reprezentant 
legal 

Adulţi/ 
Reprezent. 
        legal 

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

30.06. 
2011 32 15 17 77 9 68 109 
IUL 0 0 0 0 +1 -1 0 

AUG 
 +1 0 +1 -2 -1 -1 -1 

SEPT. 0 0 0 +1 +1 0 +1 
OCT. 0 0 0 -2 -1 -1 -2 
NOI. -1 -1 0 +4 +1 +3 +3 
DEC. -2 -1 -1 -2 +1 -3 -4 
31.12. 
2011 30 13 17 76 11 65 106 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 
    Silaghi Sorin            jr. Demeter Cornelia 
 
 

   
  
  
 

 
 
 
 

 
  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 

 
HOTĂRÂRE 

- privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2012 de către 
persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 
416/2001, privind venitul minim garantat 

 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26 ianuarie 2012,  
Văzând referatul  nr.413 din 19.01.2012, întocmit de dl. Lucaciu Cornel, în 

calitate de şef birou administrare a domeniului public şi privat şi referatul de 
specialitate nr.  180 din  10.01. 2011, întocmit de d-na Ciupe Elena în calitate de şef 
serviciu administraţie publică, asistenţă socială, raportul de avizate al comisiilor de 
specialitate 

Având în vedere prevederile art.6, alin.( 2) şi alin.(7) din  Legea 416 /2001 
privind venitul minim garantat  cu completările şi modificările ulterioare , 

În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările  şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
  
 

Art . l . Se aprobă Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2012 de către  
persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, 
privind 
venitul minim garantat, conform anexei care face  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta   hotărâre se comunică cu :Primarului municipiului Marghita; 
Prefectului Judeţului Bihor; Serviciul Administraţie Publică Locală, Asistenţă socială; 
Agenţia pentru prestaţii sociale judeţul  Bihor; La dosar; Spre afişare. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă         
  Silaghi Sorin      Contrasemnează 
        Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
 

Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi   
 
 MARGHITA 
  Nr.  7 din 26.01.2012 

  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                       
 

 
HOTARÂRE 

-privind avizarea clădirilor utilizate  pentru activităţi social umanitare în 
vederea scutirii de la plata obligaţiunilor bugetare  pentru anul 2012  a  unor 
asociaţii şi fundatii , în conformitate cu  prevederile art.  285 lit. c  din Legea 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

               Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară 
din 26 ianuarie  2012   
      Având în vedere referatul de specialitate nr. 8316 din 13.01.2012 întocmit prin 
grija d-nei ec. Diaconu Anca, cererea  nr. 8316 din 16.12.2011 depusă de Asociatia 
Caritas Oradea, Filiala Marghita şi referatul nr. 3671 din 13.01.2011 întocmit în baza 
cererii nr. 3671/17.01.2011 depusă de Fundaţia Crestina „ Elim” , raportul de avizare 
al comisiilor de specialitate, 
 In baza art.  250 alin. 1 pct. 19 şi art. 285   lit. c din Legea 571/2003  Codul 
fiscal  , a  art. 36 din Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale , republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 
             
 
                                                         Hotărăşte: 
 

Art. 1   Se declară ca şi clădiri  utilizate pentru activitati social umanitare de 
către Asociaţiei Caritas Oradea, Filiala Marghita cu sediul in Marghita, str.  Crisan nr. 
5  următoarele imobile: 

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

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

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

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

 
Art. 2     Se declară ca şi clădiri  utilizate pentru activităţi social umanitare de 

către Fundaţia Crestina  Elim cu sediul in Marghita, str. N.Bălcescu  nr. 79  
următoarele imobile: 
      1. str.N.Bălcescu  nr.79 ( parter) – suprafaţa locuibilă  189,63 m² 
+(mansarda) –suprafaţa locuibilă  170 m² –având valoarea contabilă  de 80.000 lei , 
curte 3196 m² , conform  Declaraţiei de impunere fiscale nr. 763/09.04.2003 şi 
9570/15.10.2007,  precum şi autorizaţiei de desfiinţare  nr. 19/11.05.2007; 
     2. str. N Bălcescu nr. 77 – suprafaţa locuibilă  70 m² – având valoarea 
contabilă  de 48.620 lei , curte 2969 m², Conform Declaraţiei de impunere nr.  
763/09.04.2003 şi 9570/15.10.2007; 



    3. str. N.Bălcescu nr.73 – suprafaţa locuibilă  54 m² – având valoarea 
contabilă  de 75.000 lei , curte 3359 m²  , conform Declaraţiei de impunere  fiscale  nr. 
763/09.04.2003 şi 9570/15.10.2007; 
    4. str. Barcăului nr.1 – suprafaţa locuibilă 65 m² – având valoarea contabilă  
de 135.370 lei , curte  608 m², conform Declaraţiei de impunere fiscale nr. 
763/09.04.2003 şi 9570/15.10.2007; 
    5. str. I.L.Caragiale nr. 90, ap.6 având  valoarea contabilă  de 9.875,5 lei , 
conform Declaraţiei de impunere  fiscale nr. 763/09.04.2003; 
    6. str. N. Bălcescu nr. 75 –teren- curte 700 m² , conform Declaraţiei de 
impunere fiscale nr. 9570/15.10.2007; 
               7. str. Branduşei, nr.11/A  - avand valoarea contabila de 643.525 lei, 
conform Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.16/03.04.2009; 
               8.str. Branduşei, nr.11/A – teren – curte 16.177 m2, conform Contractului 
de comodat nr.5184/02.10.2007; 
               9. str.  Aleea Înfrăţirii nr.7, bl.x3, et.4, ap.38, - suprafaţa locuibilă 48 m²  -
având valoarea contabilă de 55.000 lei. 
 

Art. 3   Clădirle prevăzute la art. 1 şi art. 2 sunt scutite prin efectul legii de  la  
plata  impozitului pe clădiri pentru anul 2012. 

 
      Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica cu : Biroul de taxe si impozite locale, 
Fundaţia Crestină Elim , Asociaţia Caritas Oradea - Filiala Marghita, Primarul 
Municipiului Marghita, Institutia Prefectului Bihor, la dosar 
 
 
  

   
Preşedinte de şedinţă       
  
 Silaghi Sorin     Contrasemnează 

        Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
 
 

 
 
 

Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
 
 
 
 
  MARGHITA 
  Nr.  8  din 26.01.2012 

 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
          

Hotărâre 
- privind prelungirea valabilității până la 31 decembrie 2012 a contractului 
colectiv de muncă şi a acordului de muncă existent la nivel de instituţie 

 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 
26 ianuarie 2012  

 
 Având în vedere : 

- Referatul de specialitate nr. 516 din 23.01.2012 întocmit de d-na jr. Szabó 
Timea; 

- 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 prelungirea valabilității până la 31 decembrie 2012 a 
Contractului 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 existent 
la nivel de instituție conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Se aprobă prelungirea valabilității până la 31 decembrie 2012 a 
Acordului colectiv pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu al 
Primăriei Municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate existent la nivel de 
instituție conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului Bihor, Biroul 
buget-contabilitate, Compartimentul Gestiune Resurse Umane, Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Bihor, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la dosar. 
 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Silaghi Sorin            jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
Marghita, 
Nr.   9  din 26 ianuarie 2012. 
 
Adoptată cu 14 voturi pentru din 14 consilieri prezenţi 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA   
                                                                  

Hotărâre 

- privind  însusirea raportului de  evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenurilor   
intravilane   ocupate cu constructii de tip garaj situate pe str. Piata Independentei . 

 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 
26 ianuarie    2012 , 
 Având in vedere  : 
                     Raportul de specialitate nr. 492 din 20.01.2011  întocmit prin grija 
conducerii Directiei tehnice          , 
                     Extrasele  de Carte Funciară prin care se atestă dreptul de proprietate 
privată a localităţii asupra terenului a  proprietatii persoanelor fizice asupra garajelor 
edificate pe aceste terenuri  
                      Raportul de evaluare intocmit de expert, evaluator autorizat ANEVAR  
conform legii , inregistrat sub nr.8269 din 16.12.2011 
                       Cu avizul favorabil al comisiei de administrare a domeniului public si 
privat si al comisiei juridice  
                     In baza  art. 124  din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998   
            In temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea  215/2001, legea administratie 
publice  locale, cu modificarile si completările ulterioare 
 
     Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aproba   vanzarea către  proprietarii garajelor  , titulari ai contractelor de 
inchirere a terenurilor pe care sunt construite aceste garaje  situate în incinta dintre blocurile de 
pe str. Piata Independentei dupa cum urmeaza  

 cota de 200 mp./784 mp. nr. topo. 36/2, inscris CF 101473 

 21 mp. din nr. topo.18/9 inscris CF 101686 

 21 mp. din nr. topo.18/8 inscris CF 101686 

 34 mp. din nr. topo. 21/5 inscris CF 101698 

 22 mp. din nr. topo. 533 inscris in CF 100020  

 22 mp.  din nr. cad. 534 inscris in CF 101477 

 22  mp. din nr. cad. 536 inscris in CF 101475 

 22 mp.  din nr. cad.  535 inscris in CF 101524 

 

  

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



Art. 3 Se insuşeşte  raportul de evaluare întocmit de expert evaluator , 
persoană fizică autorizata, a terenului intravilan   prevazut la art. 1 si inregistrat sub 
nr. 8269 din 16.12.2011 

 
  Art. 4 Se stabileste pretul de vânzare la  23,73 euro/mp.   
 

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

 
Art. 6 Prezenta se va comunica cu :       Institutia Prefectului Bihor; Primarului 

municipiului Marghita;Biroul de  urbanism si amenajarea teritoriului; la dosar 
 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemenează 
                                                                                         Secretar 
Silaghi Sorin                      Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr.10 /26.01.2012 
Adoptat cu votul a 14 consilieri din 14  prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA 
           

  
  

Hotărâre 

       privind  însusirea raportului de  evaluare si stabilirea pretului de vanzare a  
suprafeţei totale de  81 mp.compusă din 49 mp. cad. 570, CF 101702 ;  32 mp. –
cad. 101773CF  101773  teren proprietate privata a municipiului  situat in 
Marghita str. Calea Republicii  nr. 82-84 către proprietarul constructiei SC 
SAT-AN SRL  

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in şedinta ordinară din  26. 

01.2012 

          Având in vedere referatul de  specialitate al compartimentului de 

specialitate şi cererea  domnului  Galis Radu  director general  al SC  Sat-an SRL cu 

sediul  in Marghita str. Calea Republicii nr. 82-84 pentru cumpărarea terenului ce  

reprezintă teren ocupat de spatiul comercial SC SAT-AN SRL   . 

           Luând act de HCL nr. 88 din 30 iunie 2011 prin care s- a aprobat in 

principiu vanzarea terenului ocupat de constructii către SC SAT-AN  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  

                       Cu avizul favorabil al comisiei de administrare a 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 aprobă vânzarea a suprafeţei totale de  81 mp.compusă din 49 mp. cad. 

570, CF 101702 ;  32 mp. –cad. 101773CF  101773, ( cadastral compus din nr. cad. 

1035 cu 29 mp. si nr. topo. 85/1 cu 3 mp. )  teren proprietate privata a municipiului  

situat in Marghita str. Calea Republicii  nr. 82-84 către proprietarul constructiei SC 

SAT-AN SRL 



Art. 2 Se insuşeşte  raportul de evaluare întocmit de expert evaluator , persoană fizică 

autorizata, a terenului intravilan   prevazut la art. 1 

Art. 3 Se stabileste pretul de vanzare  la 24, 5 euro/mp. , preţ stabilit în urma 

negocierii  directe. 

Art. 4 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. 5 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului 

Marghita, compartimentul  juridic,   biroul de urbanism, SC Sat-an SRL: 

 
 
 
 
 
  
 
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemenează 
                                                                                         Secretar 
Silaghi Sorin                      Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 11 /26.01.2012 
Adoptat cu votul a 14 consilieri din 14  prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA   
      

Hotărâre 

privind aprobarea concesionării  fără licitatie publica   catre  SC Marmob SRL a unei 
suprafete  de 140 mp de teren situată pe  str. I.L.Caragiale  nr. 5  inscrisă  pe nr. cad. 
75 si 76 , teren proprietate privată a localităţii  în vederea construirii  unei parcări 
amenajate  
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in şedinta ordinară din  26. 

01.2012 

          Având in vedere Raportul de specialitate  inregistrat sub nr. 508 din 
20.01.2012 al Directiei tehnice din carul aparatului de apecialtate al primarului  prin 
care solicita concesionarea directa a unei suprafete de 140 mp din  terenul situat in 
Marghita str. I.L.Caragiale nr.5   proprietatea municipiului compusa din  cota de 
111/151 mp din terenul cu nr.cad.76  respectiv cota de 29/74 mp din terenul cu nr. 
cad. 75 inscris in CF nr. 26 NDF  Marghita, in vederea amenajarii unei parcari, langa 
imobilul proprietatea  solicitantului cu destinatia de Pensiune,  

Avand in vedere extrasul de CF nr. 100626 cu nr.cad.74 care atestă dreptul de 
proprietate a solicitantului asupra spatiului comercial, respectiv  extrasele  CF cu nr. 
cad. 76 si nr. cad. 75  (provenite din conversia de pe hartie a CF nr. 26 NDF) dreptul 
de proprietatate a municipiului Marghita asupra terenului solicitat precum si Planul de 
identificare si delimitare a terenului solicitat . 

In conformitate cu art.15, lit”e” din Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construire, republicată in 2004 cu modificarile si completarile 
ulterioare, care prevede „concesionarea fără licitatie publică pentru extinderea 
constructiilor existente pe terenuri alăturate la cererea proprietarului sau cu acordul 
acestuia”  

In conditiile prevederilor  art. 11 alin. 1 lit a din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic aplicabil acesteia " Bunurile din 
domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, nu pot fi instrainate; 
ele pot fi date numai in administrare, concesionate sau inchiriate, in conditiile legii; 
In temeiul prevederile art. 36 alin.5 lit. " b " coroborat   cu art. 123 alin.1 si 2 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 
      In conformitate cu Legea 215/2001, legea administratiei publice locale , R, cu 
modificarile si completarile ulterioare  
 
                                                                   Hotaraste: 

Art. 1 Se aprobă  concesionarea fără licitatie publică a cotei 111/151 mp din 
terenul cu nr.cad.76  respectiv cotei de 29/74 mp din terenul cu nr. cad. 75   înscris 
in CF nr. 101931 respectiv CF nr.102009 in suprafata totala de 140 mp , situat în 
Marghita, str. I.L.Caragiale nr. 5, catre proprietarul spatiului comercial SC 
Marmob SRL in vederea construirii  unei parcări amenajate 



 
 
Art. 2 Se aproba  incheierea  Contractului de concesiune pe o perioada de 49 de 
ani dupa intocmirea Planul de amplasament si de delimitare a corpului de 
proprietate a terenului solicitat care va fi vizat de Agentia Natională de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Bihor.  
 
 
Art. 3 Pretul concesiunii va fi calculat în conformitate cu Hotărârea Consiliului 
local nr. 161 din 20.12.2011   privind taxele locale pentru terenuri din domeniul 
public si privat al orasului pe anul 2012.  
 
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia prefectului Bihor, SC Marmob 
SRL ,  Compartiment juridic, Biroul de administrare a domeniului public si privat 
, Primarul municipiului Marghita.  

 
 
        
Presedinte de sedinta                                                 Contrasemenează 
                                                                         Secretar 
Silaghi Sorin                      Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr.12  /26.01.2012 
 
 
Adoptat cu votul a 13 consilieri „ pentru” , 1 abtinere din 14  prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
 

 
Hotarare 

 privind aprobarea Planului de amplasament  si delimitare a corpului de 
proprietate în suprafaţă de 18448 , teren extravilan , proprietatea privată a 
municipiului Marghita pe care este situat depozitul neconform de deseuri  din 
muncipiul Marghita 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in şedinta ordinară din  26. 

01.2012 

          Având in vedere Raportul de specialitate  inregistrat sub nr.    495 din 
20.01.2012 prin care compartimentul de cadastru  din cadrul Directiei tehnice arata 
necesitatea aprobarii Planului de amplasament  si delimitare a corpului de proprietate 
în suprafaţă de 18448 , teren extravilan , proprietatea privată a municipiului Marghita 
pe care este situat depozitul neconform de deseuri  din muncipiul Marghita  
           In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a si b , art. 45  alin. 3 si a art. 123 alin. 3 din Legea 
215/2001 , actualizată  privind administratia publică locală , cu modificările si 
completările ulterioare 
 
                                               Hotărăşte: 
Art. 1   Se aproba Planul de amplasament si delimitare a corpului  de proprietate  cu 
nr. cadastral nou format  in suprafaţă de 18448 mp.  
 
             
 
Nr. Topo din 
care se 
constituie nr. 
Cadastral 

Nr. Cf in care 
este inscris nr. 
Topo. 

Suprafaţă nr. 
Topo.- mp.- 

Suprafaţă ce se 
dezlipeste  si 
se constituie in 
nr. Cadastral  -
mp- 

Observatii 

1184 100734; 
Marghita 
obtinut prin 
conversie din 
CF 137 
Marghita  

245332 14087 teren pe care se 
gaseşte 
amplasat 
depozitul 
neconform de 
deseuri 

1186 137 101189 4361  
TOTAL    18448  
 
Art. 2 Se aproba  deschiderea unei noi coli de carte funciară  pentru  înscrierea 
numărului cadastral constituit la art. 1  din prezenta hotărâre, în proprietatea privată a 
municipiului Marghita.  
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Consiliul 
Judeţean Bihor, Directia tehnica primaria Marghita, Primarul municipiului Marghita, 
la dosar.  
 



Presedinte de sedinta                                           Contrasemenează 
                                                                                         Secretar 
Silaghi Sorin                      Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 13 /26.01.2012 
Adoptat cu votul a 14 consilieri din 14  prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                                                                                        

Hotarare 
privind cuprinderea in domeniul privat al orasului a unor terenuri din intravilanul 
localitatii, terenuri ocupate de constructii  
 
 
                        Avand in vedere referatul nr. 490 din 20.01.2012  al Comisiei locale 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor , privind 
cuprinderea in domeniul privat a localitatii a unor terenuri ocupate cu 
constructii,locuinţe sau  garaje   
  -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 avizul favorabil al comisiei de buget finante si administrarea 
domeniului public si privat  
 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: 
 
-cota de 164/586 mp. din nr. topo. 78/5, inscris in C.F. 1079 Marghita, – propr. Statul 
Român       conform poz. B.9 - reprezentând teren ocupat de construcţii situate pe str. 
Litoralului, nr. 13 aflate în proprietatea lui Popp Roman şi Popp Maria – Marghita 
- suprafaţa de 20 mp. cu nr. topo. 437/4, inscris in C.F. 5491 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii. 
suprafaţa de 18 mp. cu nr. topo. 437/2, inscris in C.F. 5314 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii. 
- suprafaţa de 22 mp. cu nr. topo. 437/5, inscris in C.F. 5453 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii 
- suprafaţa de 33 mp. cu nr. topo. 436/1, inscris in C.F. 5102 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii 
- cota de 198/788 mp. din nr. topo. 436/3, inscris in C.F. 23 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B9 - reprezentând teren ocupat de garaje auto situat pe 
str. Aleea Înfrăţirii 



- suprafaţa de 18 mp. cu nr. topo. 437/1, inscris in C.F. 23 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B9 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii.  
 - suprafaţa de 19 mp. cu nr. topo. 437/3, inscris in C.F. 23 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii.  
 - suprafaţa de 26 mp. cu nr. cad. 100991, inscris in C.F. 100991 Marghita, – 
proprietar Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto 
situat pe str. N.Bălcescu.  
- suprafaţa de  275 mp. cu nr. topo 1807/3   inscris in  C.F. 5843 Marghita – proprietar 
statul roman, constructie locuinta persoana fizica.  
 
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 sedinta                                           Contrasemenează 
                                                                                         Secretar 
Silaghi Sorin                      Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr.14 /26.01.2012 
Adoptat cu votul a 14 consilieri din 14  prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotarare 
- pentru constituirea unor numere cadastrale din terenuri aflate în domeniul 
privat al municipiului  Marghita. 
 

 

Consiliul Local  al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară  
din   26 ianaurie 2012 

 
             Având în vedere referatul de specialitate al  compartimentului de cadastru din 

cadrul Biroului de urbanism şi amenajare a teritoriului inregistrat sub nr.   din  

            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 

           Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,  

                                                       
Hotărăşte: 

 
Art. 1  Se aprobă constituirea următoarelor numere cadastrale pe terenuri  proprietate 
privată a municipiului Marghita în vederea întocmirii de documentaţii cadastrale: 
 

Nr.cad. 
nou 

Supr. 
nr.cad. 
(mp) 

Nr.topo. 
vechi Cota/intreg Carte Funciara observatii 

 958 

669/6 180 mp. - C.F. nr. 794 - 
Marghita 

Teren şi constructii 
propr. pers. fizica str. 

Brandusei nr. 10/B, fam 
.Duszko 

670/3 360 mp. - C.F. nr. 1837 - 
Marghita 670/4 180 mp. 

1735/1 260/93153 
mp. 

- C.F. nr. 100088 - 
Marghita 

Teren propr. privata a 
mun. Marghita 

 320 2257 320/14976 
mp. 

- C.F. nr. 6216 - 
Marghita 

Teren propr. privata a  
mun. Marghita 

 18938 
1735/1 1096/93153 

mp. - C.F. nr. 100088 - 
Marghita 

Teren propr. privata a  
mun. Marghita 1735/18 17842/613847 

mp. 
 
Art. 2 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului 
Marghita, compartimentul  juridic,   compartiment cadastru   
 
 



Presedinte de sedinta                                           Contrasemenează 
                                                                                         Secretar 
Silaghi Sorin                      Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 15 /26.01.2012 
Adoptat cu votul a 14 consilieri din 14  prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 
 
 
 

 
Hotarare 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru    sedinta din lunile   februarie 2012 –
aprilie  2012  

 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa   extraordinară din  
3.02. 2012 , 
 
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   februarie 2012  si  aprilie    2012 domnul  

Szoke Francisc 

  

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

municipiului Marghita, la dosar.  

 

 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemenează  
                                                                                              Secretar 
Silaghi Sorin                      Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita, Nr. 16. din 3.02.2012 

 
   Adoptata cu votul „pentru „  a  16 consilieri  din 16 prezenti  



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

3.02.2012    
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară 
din  3.02. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr . 26 din 30.01.2012 
     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      ordine    de zi  a sedintei extraordinare : 
 

1. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului  de  venituri si cheltuieli a 
unităţii administrativ- teritoriale pe anul 2012 

 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  spre afisare, Primarul 
municipiului Marghita, biroul  
 
 
 
 
 
               Presedinte de sedinta   Contrasemneaza 
                    Szoke Francisc                                              secretar 
                                                                                      Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Marghita, Nr. 17. din 3.02.2012 

 
   Adoptata cu votul „pentru „  a  16 consilieri  din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unității administrativ 

teritoriale Marghita pe anul 2012 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa extraordinară 
din 3 februarie 2012 
 
 Având în vedere: 
- raportul de specialitate nr. 723 din 30 ianuarie 2012 întocmit de doamna ec. 
BereteuViorica șef Biroul buget contabilitate, 
- adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Bihor nr. 30282 din 
20.01.2012. 
- Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, 
 În conformitate cu art. 36 alin. 4 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Hotărăşte 
 

Art. 1   Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al unității administrativ teritoriale 
Marghita pe anul 2012, în forma prevăzută în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2   Se aprobă Bugetul finanțat integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012 
conform anexelor nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3   Se aprobă Bugetul creditelor externe și interne pe anul 2012 conform anexei nr. 5 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4   Se aprobă lista privind obiectivele de investiții cuprinse în buget pe anul 2012 
conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5   Se aprobă utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcționare a instituției. 
Art. 6  Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Județului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Biroul buget-contabilitate, D.G.F.P. Bihor, spre afișare, la dosar 
 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Szőke Francisc               jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
Marghita, 
Nr.  18    din 3 februarie 2012. 
 



                                                                                                                         ANEXA la hotararea nr.18 din 03.02.2012 
 

                                     LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2012                                           
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 Lei 

Nr 
crt 

Denumirea obiectivului Valoarea 
contract 

Buget de 
stat 

Buget local Buget 
autofina
ntate 

Credit intern Alte fonduri 
externe 

1. Imbunatatirea infrastructurii de apa si  apa uzata in 
localitatea Marghita jud Bihor derulat prin CNI 

 
22.410.141 

 
3.769.385 

 
    8.229 

 
- 

 
4.300.000 

 
14.332.526 

2. POR Reabilitarea strazilor din zona de nord a 
municipiului Marghita 

 
10.724.786 

 
     - 

 
   84.727 

 
 - 

 
2.200.000 

 
 8.443.158 

3. POR Reabilitarea, modernizarea si extinderea 
spatiilor verzi in municipiul Mrghita 

 
   3.208.052 

 
    - 

 
   99.686 

 
 - 

 
1.200.000 

 
 1.908.366 

4. POR Realizarea unui sistem de monitorizare video 
in vederea reducerii infractionalitatii din 
municipiul Marghita 

 
      765.038 

 
   - 

 
   38.142 

 
 - 

 
   200.000 

 
526.896 

5. Reabilitare Casa de cultura Marghita    2.600.000    -        -  - 2.600.000  - 
6. Reabilitare cladire scoala,schimbare destinatie si 

reabilitare cladire internat,demolare constructii 
provizorii si construire scoala cu 12 Sali de clasa 
si 4 laboratoare- Gr Scolar Horvath Janos 

 
 
5.217.085 

 
 
4.217.085 

 
 
   500.000 

 
  
 - 

 
 
1.000.000 

 
 
- 

7. Infintare retea de apa si canalizare menajera 
cartier Lapis Marghita 

 
  8.036.166 

 
6.027.125 

 
   169.042 

 
- 

 
1.000.000 

 
- 

8. Infiintare spatii verzi in municipiul Marghita      998.086    898.278        99.808 - - - 
9. Utilitati Bazin de inot didactic –proiectare + 

executie 
 
3.000.000. 

  
       50.000 

 
- 

 
- 

 
- 

10. Alimentare cu apa geotermala Spital+ scoala 1.266.482 1.245.167        21.315 - - - 
11. Inlocuirea sistemului de incalzire cu system 

ecologic la Gr.Horea 
    
  883.930 

   
833.930 

 
       50.000    

 
- 

 
- 

 
- 



12. Reparatii capitale Spital - --        - 292.000 - - 
13. Spital-masini echipamente si mijloace de transport    250.000   
14. Program Urbanistic General - -      100.000 - - - 
15. Locuinte pentru tineri etapa III  -      300.000  - - 
16. Hala deschisa 340mp 100.000 - - 100.000 - - 
17. Achizitie cladire pentru camin cultural Ghenetea - - -   25.000 - - 
18. Motopompa - -        15.000 - - - 
19. Sera de flori - -        50.000 - -  
20. Gradinita cu 2 Sali de clasa          23.000    
 TOTAL 64.142.681 21.923.885   1.608.949 667.000 12.500.000 25.210.946 

 
 
 
 
 
            
               Presedinte de sedinta                                                                                                             Contrasemneaza 
                  Szoke Francisc                                                                                                                jr. Demeter Cornelia 
                                                                                                                                      



MUNICIPIUL MARGHITA
V E N I T U R I  - LOCAL TOTAL

-mii lei-

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator Propuneri 2012

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 030218 103,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 3.006,81
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 92,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 617,00
Impozit pe cladiri de la persoane juridice 07020102 742,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 262,00
Impozit pe terenuri de la persoane juridice 07020202 192,00
Impozitul pe terenul din extravilan 07020203 294,00
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 070203 143,00
Sume defalcate din TVA pt.fin.chelt.descentr. la nivelul com.,oraselor, municipiilor 110202 10.630,71
Sume defalcate din T V A pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 53,00
Taxe hoteliere 120207 44,00
Impozit pe spectacole 150201 2,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 16020201 488,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 16020202 276,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 54,00
Taxa firma si taxa publicitate persoane fizice si juridice 160250 80,00
Alte impozite si taxe 180250 63,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 598,00
Alte venituri din proprietate 300250 0,50
Venituri din prestari de servicii 330208 176,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 330210 1,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 330212 0,50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 42,00
Taxe extrajudiciare de timbru 340202 78,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 340250 0,50
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 350201 261,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari 350250 73,00
Alte venituri 360250 22,50
Varsaminte din sect.de funct. pt.finantarea sect.de dezv.a bug.local (cu  minus) 370203 -1.660,10
Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1.660,10
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 42021602 242,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 
combustibili petrolieri 420234 50,00
T O T A L 18.687,52

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

V E N I T U R I  - LOCAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE
-mii lei-

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator Propuneri 2012

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 030218 103,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 3.006,81

ANEXA   NR. 1 la Hotararea nr.18/03.02.2012

ANEXA   NR. 1 la Hotararea nr.18/03.02.2012

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA



Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 92,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 617,00
Impozit pe cladiri de la persoane juridice 07020102 742,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 262,00
Impozit pe terenuri de la persoane juridice 07020202 192,00
Impozitul pe terenul din extravilan 07020203 294,00
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 070203 143,00
Sume defalcate din TVA pt.fin.chelt.descentr. la nivelul com.,oraselor, municipiilor 110202 10.630,71
Sume defalcate din T V A pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 53,00
Taxe hoteliere 120207 44,00
Impozit pe spectacole 150201 2,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 16020201 488,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 16020202 276,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 54,00
Taxa firma si taxa publicitate persoane fizice si juridice 160250 80,00
Alte impozite si taxe 180250 63,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 598,00
Alte venituri din proprietate 300250 0,50
Venituri din prestari de servicii 330208 176,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 330210 1,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 330212 0,50
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 42,00
Taxe extrajudiciare de timbru 340202 78,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 340250 0,50
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 350201 261,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari 350250 73,00
Alte venituri 360250 22,50
Varsaminte din sect.de funct. pt.finantarea sect.de dezv.a bug.local (cu  minus) 370203 -1.660,10
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 
combustibili petrolieri 420234 50,00
T O T A L 16.785,42

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

V E N I T U R I  - LOCAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE
-mii lei-

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1.660,10
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 42021602 242,00
T O T A L 1.902,10

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC jr.DEMETER CORNELIA

ANEXA   NR. 1 la Hotararea nr.18/03.02.2012

CONTRASEMNEAZA

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA



V E N I T U R I  - AUTOFINANTATE TOTAL

-mii lei-

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator Propuneri 2012

Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 384,64
Taxe si alte venituri in învatamânt 331005 149,48
Venituri din prestari de servicii 331008 4
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 536,23
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 11
Venituri din spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 331019 22
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 11881
Venituri din contractele incheiate MS din sume alocate de la bugetul de stat 331030 808
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 278
Donatii si sponsorizari 371001 77
Varsaminte din SF pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 371003 -375
Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 375
Subventii pentru institutii publice 431009 205
Subventii din bug.loc.pt. finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 431014 50
Sume din bug.stat catre bug.locale pt.finantarea reparatiilor capitale în sanatate 43101602 242
T O T A L 14648,35

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

V E N I T U R I  - AUTOFINANTATE SECTIUNE DE FUNCTIONARE
-mii lei-

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator Propuneri 2012

Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 384,64
Taxe si alte venituri in învatamânt 331005 149,48
Venituri din prestari de servicii 331008 4
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 536,23
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 11
Venituri din spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 331019 22
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 11881

Venituri din contractele incheiate MS din sume alocate de la bugetul de stat 331030 808

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 278
Donatii si sponsorizari 371001 77
Varsaminte din SF pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 371003 -375
Subventii pentru institutii publice 431009 205
T O T A L 13981,35

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

V E N I T U R I  - AUTOFINANTATE SECTIUNE DE DEZVOLTARE -mii lei-

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA

ANEXA   NR. 3a Hotararea nr.18/03.02.2012

ANEXA   NR. 3 la Hotararea nr.18/03.02.2012

ANEXA   NR. 3 la Hotararea nr.18/03.02.2012



Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 375
Subventii din bug.loc.pt. finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 431014 50
Sume din bug.stat catre bug.locale pt.finantarea reparatiilor capitale în sanatate 43101602 242
T O T A L 667

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA



V E N I T U R I  - T O T A L

-mii lei-

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator Propuneri 2012

AUTORITATI LOCALE 50.02 18.687,52
AUTOFINANTATE 50.10 14.698,35
T O T A L 33.385,87

ANEXA   NR. 1 la Hotararea nr.18/03.02.2012



CHELTUIELI  - LOCAL TOTAL mii lei

cod Denumire indicator chelt de 
personal

cheltuieli 
materiale dobanzi transferuri asistenta 

sociala subventii chelt.de 
capital total

10 20 30 51 57 59 70
51.02 Autoritati executive si legislative 1.398,00 1.024,00 138,20 2.560,20
54.02 Servicii de evidenta a persoanelor 125,00 79,00 204,00
55.02 Tranzactii privind dat.publica si imprumuturi 510,00 510,00
61.02 Ordine publica si siguranta nationala 21,40 15,00 36,40
65.02 Invatamant din care: 8.991,06 1.053,65 0,00 0,00 0,00 75,00 573,00 10.692,71

Colegiul National Octavian Goga 3.504,95 446,29 25,00 3.976,24
Grupul Scolar Agricol Horea 1.462,50 178,23 25,00 50,00 1.715,73
Grupul Scolar Horvath Janos 2.529,84 256,58 25,00 500,00 3.311,42
Gradinita nr.1 548,65 60,67 609,32
Gradinita nr.2 529,73 58,62 588,35
Gradinita nr.4 415,39 53,26 468,65
Gradinita noua 23,00 23,00

66.02 Sanatate din care: 181,00 11,00 0,00 292,00 0,00 0,00 0,00 484,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 292,00 292,00
Servicii de sanatate publica 181,00 10,00 191,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 1,00 1,00

67.02 Cultura, recreere si religie din care: 59,00 236,50 0,00 205,00 0,00 150,00 300,00 950,50
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 59,00 63,50 122,50
Case de cultura 180,00 180,00

Camine culturale 25,00 25,00
Sport 68,00 45,00 50,00 163,00
Tineret 5,00 45,00 50,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 100,00 250,00 350,00
Servicii religioase 60,00 60,00

68.02 Asigurari si asistenta sociala din care: 415,00 109,00 0,00 0,00 600,00 90,00 0,00 1.214,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 354,00 550,00 904,00
Crese 61,00 89,00 150,00
Ajutor social 50,00 50,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 20,00 90,00 110,00

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publicadin care: 483,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,30 1.911,30
Dezvoltarea sistemului de locuinte 30,00 300,00 330,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 88,00 88,00
Alimentare cu apa 8,30 8,30
Iluminat public si electrificari rurale 460,00 460,00
Alte servicii în domeniile locuintelor 483,00 542,00 1.025,00

74.02 Salubritate din care: 0,00 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,10 830,10
Salubritate din care: 661,00 661,00
Apa canal 169,10 169,10

81.02 Combustibili si energie 21,50 21,50
84.02 Transporturi (strazi) 600,00 85,00 685,00
87.02 Alte actiuni economice din care 66,50 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,50

Turism 66,50 55,00 121,50
Alte actiuni economice 457,00 457,00
T O T A L 11.718,56 5.427,55 510,00 497,00 600,00 315,00 1.610,10 20.678,21

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA

ANEXA nr.2  LA HOTARAREA NR. 18/03.02.2012



CHELTUIELI  - LOCAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE mii lei

cod Denumire indicator chelt de 
personal

cheltuieli 
materiale dobanzi transferuri asistenta 

sociala subventii total

10 20 30 51 57 59
51.02 Autoritati executive si legislative 1.398,00 1.024,00 2.422,00
54.02 Servicii de evidenta a persoanelor 125,00 79,00 204,00
55.02 Tranzactii privind dat.publica si imprumuturi 510,00 510,00
61.02 Ordine publica si siguranta nationala 21,40 21,40
65.02 Invatamant din care: 8.991,06 1.053,65 0,00 0,00 0,00 75,00 10.119,71

Colegiul National Octavian Goga 3.504,95 446,29 25,00 3.976,24
Grupul Scolar Agricol Horea 1.462,50 178,23 25,00 1.665,73
Grupul Scolar Horvath Janos 2.529,84 256,58 25,00 2.811,42
Gradinita nr.1 548,65 60,67 609,32
Gradinita nr.2 529,73 58,62 588,35
Gradinita nr.4 415,39 53,26 468,65
Gradinita noua 0,00

66.02 Sanatate din care: 181,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00
Servicii de sanatate publica 181,00 10,00 191,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 1,00 1,00

67.02 Cultura, recreere si religie din care: 59,00 236,50 0,00 205,00 0,00 150,00 650,50
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 59,00 63,50 122,50
Case de cultura 180,00 180,00
Camine culturale 25,00 25,00
Sport 68,00 45,00 113,00
Tineret 5,00 45,00 50,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 100,00 100,00
Servicii religioase 60,00 60,00

68.02 Asigurari si asistenta sociala din care: 415,00 109,00 0,00 0,00 600,00 90,00 1.214,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 354,00 550,00 904,00
Crese 61,00 89,00 150,00
Ajutor social 50,00 50,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 20,00 90,00 110,00

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publicadin care: 483,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte 30,00 30,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 88,00 88,00
Alimentare cu apa 0,00
Iluminat public si electrificari rurale 460,00 460,00
Alte servicii în domeniile locuintelor 483,00 542,00 1.025,00

74.02 Salubritate din care: 0,00 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,00
Salubritate din care: 661,00 661,00
Apa canal 0,00

81.02 Combustibili si energie 0,00
84.02 Transporturi (strazi) 600,00 600,00
87.02 Alte actiuni economice din care 66,50 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,50

Turism 66,50 55,00 121,50
Alte actiuni economice 457,00 457,00
T O T A L 11.718,56 5.427,55 510,00 205,00 600,00 315,00 18.776,11

CHELTUIELI  - LOCAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE mii lei

cod Denumire indicator transferuri chelt.de 
capital total

51 70
51.02 Autoritati executive si legislative 138,20 138,20
61.02 Ordine publica si siguranta nationala 15,00 15,00
65.02 Invatamant din care: 0,00 573,00 573,00

Grupul Scolar Horvath Janos 500,00 500,00
Grupul Scolar Agricol Horea 50,00 50,00
Gradinita noua 23,00 23,00

66.02 Sanatate din care: 292,00 0,00 292,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 292,00 292,00

67.02 Cultura, recreere si religie din care: 0,00 300,00 300,00
Sport 50,00 50,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 250,00 250,00

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publicadin care: 0,00 308,30 308,30
Dezvoltarea sistemului de locuinte 300,00 300,00
Alimentare cu apa 8,30 8,30

74.02 Salubritate din care: 0,00 169,10 169,10
Apa canal 169,10 169,10

81.02 Combustibili si energie 21,50 21,50
84.02 Transporturi (strazi) 85,00 85,00

T O T A L 292,00 1.610,10 1.902,10

ANEXA nr.2  LA HOTARAREA NR. 18/03.02.2012

ANEXA nr.2  LA HOTARAREA NR. 18/03.02.2012

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA











































CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 
 
 
 

 
Hotarare 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru    sedinta din lunile   februarie 2012 –
aprilie  2012  

 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa   extraordinară din  
3.02. 2012 , 
 
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   februarie 2012  si  aprilie    2012 domnul  

Szoke Francisc 

  

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

municipiului Marghita, la dosar.  

 

 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemenează  
                                                                                              Secretar 
Silaghi Sorin                      Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita, Nr. 16. din 3.02.2012 

 
   Adoptata cu votul „pentru „  a  16 consilieri  din 16 prezenti  



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

3.02.2012    
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară 
din  3.02. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr . 26 din 30.01.2012 
     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      ordine    de zi  a sedintei extraordinare : 
 

1. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului  de  venituri si cheltuieli a 
unităţii administrativ- teritoriale pe anul 2012 

 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  spre afisare, Primarul 
municipiului Marghita, biroul  
 
 
 
 
 
               Presedinte de sedinta   Contrasemneaza 
                    Szoke Francisc                                              secretar 
                                                                                      Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Marghita, Nr. 17. din 3.02.2012 

 
   Adoptata cu votul „pentru „  a  16 consilieri  din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unității administrativ 

teritoriale Marghita pe anul 2012 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa extraordinară 
din 3 februarie 2012 
 
 Având în vedere: 
- raportul de specialitate nr. 723 din 30 ianuarie 2012 întocmit de doamna ec. 
BereteuViorica șef Biroul buget contabilitate, 
- adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Bihor nr. 30282 din 
20.01.2012. 
- Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, 
 În conformitate cu art. 36 alin. 4 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Hotărăşte 
 

Art. 1   Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al unității administrativ teritoriale 
Marghita pe anul 2012, în forma prevăzută în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2   Se aprobă Bugetul finanțat integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012 
conform anexelor nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3   Se aprobă Bugetul creditelor externe și interne pe anul 2012 conform anexei nr. 5 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4   Se aprobă lista privind obiectivele de investiții cuprinse în buget pe anul 2012 
conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5   Se aprobă utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcționare a instituției. 
Art. 6  Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Județului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Biroul buget-contabilitate, D.G.F.P. Bihor, spre afișare, la dosar 
 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Szőke Francisc               jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
Marghita, 
Nr.  18    din 3 februarie 2012. 
 



                                                                                                                         ANEXA la hotararea nr.18 din 03.02.2012 
 

                                     LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2012                                           
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 Lei 

Nr 
crt 

Denumirea obiectivului Valoarea 
contract 

Buget de 
stat 

Buget local Buget 
autofina
ntate 

Credit intern Alte fonduri 
externe 

1. Imbunatatirea infrastructurii de apa si  apa uzata in 
localitatea Marghita jud Bihor derulat prin CNI 

 
22.410.141 

 
3.769.385 

 
    8.229 

 
- 

 
4.300.000 

 
14.332.526 

2. POR Reabilitarea strazilor din zona de nord a 
municipiului Marghita 

 
10.724.786 

 
     - 

 
   84.727 

 
 - 

 
2.200.000 

 
 8.443.158 

3. POR Reabilitarea, modernizarea si extinderea 
spatiilor verzi in municipiul Mrghita 

 
   3.208.052 

 
    - 

 
   99.686 

 
 - 

 
1.200.000 

 
 1.908.366 

4. POR Realizarea unui sistem de monitorizare video 
in vederea reducerii infractionalitatii din 
municipiul Marghita 

 
      765.038 

 
   - 

 
   38.142 

 
 - 

 
   200.000 

 
526.896 

5. Reabilitare Casa de cultura Marghita    2.600.000    -        -  - 2.600.000  - 
6. Reabilitare cladire scoala,schimbare destinatie si 

reabilitare cladire internat,demolare constructii 
provizorii si construire scoala cu 12 Sali de clasa 
si 4 laboratoare- Gr Scolar Horvath Janos 

 
 
5.217.085 

 
 
4.217.085 

 
 
   500.000 

 
  
 - 

 
 
1.000.000 

 
 
- 

7. Infintare retea de apa si canalizare menajera 
cartier Lapis Marghita 

 
  8.036.166 

 
6.027.125 

 
   169.042 

 
- 

 
1.000.000 

 
- 

8. Infiintare spatii verzi in municipiul Marghita      998.086    898.278        99.808 - - - 
9. Utilitati Bazin de inot didactic –proiectare + 

executie 
 
3.000.000. 

  
       50.000 

 
- 

 
- 

 
- 

10. Alimentare cu apa geotermala Spital+ scoala 1.266.482 1.245.167        21.315 - - - 
11. Inlocuirea sistemului de incalzire cu system 

ecologic la Gr.Horea 
    
  883.930 

   
833.930 

 
       50.000    

 
- 

 
- 

 
- 



12. Reparatii capitale Spital - --        - 292.000 - - 
13. Spital-masini echipamente si mijloace de transport    250.000   
14. Program Urbanistic General - -      100.000 - - - 
15. Locuinte pentru tineri etapa III  -      300.000  - - 
16. Hala deschisa 340mp 100.000 - - 100.000 - - 
17. Achizitie cladire pentru camin cultural Ghenetea - - -   25.000 - - 
18. Motopompa - -        15.000 - - - 
19. Sera de flori - -        50.000 - -  
20. Gradinita cu 2 Sali de clasa          23.000    
 TOTAL 64.142.681 21.923.885   1.608.949 667.000 12.500.000 25.210.946 

 
 
 
 
 
            
               Presedinte de sedinta                                                                                                             Contrasemneaza 
                  Szoke Francisc                                                                                                                jr. Demeter Cornelia 
                                                                                                                                      



MUNICIPIUL MARGHITA
V E N I T U R I  - LOCAL TOTAL

-mii lei-

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator Propuneri 2012

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 030218 103,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 3.006,81
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 92,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 617,00
Impozit pe cladiri de la persoane juridice 07020102 742,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 262,00
Impozit pe terenuri de la persoane juridice 07020202 192,00
Impozitul pe terenul din extravilan 07020203 294,00
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 070203 143,00
Sume defalcate din TVA pt.fin.chelt.descentr. la nivelul com.,oraselor, municipiilor 110202 10.630,71
Sume defalcate din T V A pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 53,00
Taxe hoteliere 120207 44,00
Impozit pe spectacole 150201 2,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 16020201 488,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 16020202 276,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 54,00
Taxa firma si taxa publicitate persoane fizice si juridice 160250 80,00
Alte impozite si taxe 180250 63,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 598,00
Alte venituri din proprietate 300250 0,50
Venituri din prestari de servicii 330208 176,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 330210 1,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 330212 0,50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 42,00
Taxe extrajudiciare de timbru 340202 78,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 340250 0,50
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 350201 261,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari 350250 73,00
Alte venituri 360250 22,50
Varsaminte din sect.de funct. pt.finantarea sect.de dezv.a bug.local (cu  minus) 370203 -1.660,10
Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1.660,10
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 42021602 242,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 
combustibili petrolieri 420234 50,00
T O T A L 18.687,52

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

V E N I T U R I  - LOCAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE
-mii lei-

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator Propuneri 2012

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 030218 103,00
Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 3.006,81

ANEXA   NR. 1 la Hotararea nr.18/03.02.2012

ANEXA   NR. 1 la Hotararea nr.18/03.02.2012

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA



Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 92,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 617,00
Impozit pe cladiri de la persoane juridice 07020102 742,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 262,00
Impozit pe terenuri de la persoane juridice 07020202 192,00
Impozitul pe terenul din extravilan 07020203 294,00
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 070203 143,00
Sume defalcate din TVA pt.fin.chelt.descentr. la nivelul com.,oraselor, municipiilor 110202 10.630,71
Sume defalcate din T V A pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 53,00
Taxe hoteliere 120207 44,00
Impozit pe spectacole 150201 2,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 16020201 488,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 16020202 276,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 54,00
Taxa firma si taxa publicitate persoane fizice si juridice 160250 80,00
Alte impozite si taxe 180250 63,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 598,00
Alte venituri din proprietate 300250 0,50
Venituri din prestari de servicii 330208 176,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 330210 1,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 330212 0,50
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 42,00
Taxe extrajudiciare de timbru 340202 78,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 340250 0,50
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 350201 261,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari 350250 73,00
Alte venituri 360250 22,50
Varsaminte din sect.de funct. pt.finantarea sect.de dezv.a bug.local (cu  minus) 370203 -1.660,10
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 
combustibili petrolieri 420234 50,00
T O T A L 16.785,42

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

V E N I T U R I  - LOCAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE
-mii lei-

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 1.660,10
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate 42021602 242,00
T O T A L 1.902,10

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC jr.DEMETER CORNELIA

ANEXA   NR. 1 la Hotararea nr.18/03.02.2012

CONTRASEMNEAZA

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA



V E N I T U R I  - AUTOFINANTATE TOTAL

-mii lei-

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator Propuneri 2012

Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 384,64
Taxe si alte venituri in învatamânt 331005 149,48
Venituri din prestari de servicii 331008 4
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 536,23
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 11
Venituri din spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 331019 22
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 11881
Venituri din contractele incheiate MS din sume alocate de la bugetul de stat 331030 808
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 278
Donatii si sponsorizari 371001 77
Varsaminte din SF pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 371003 -375
Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 375
Subventii pentru institutii publice 431009 205
Subventii din bug.loc.pt. finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 431014 50
Sume din bug.stat catre bug.locale pt.finantarea reparatiilor capitale în sanatate 43101602 242
T O T A L 14648,35

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

V E N I T U R I  - AUTOFINANTATE SECTIUNE DE FUNCTIONARE
-mii lei-

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator Propuneri 2012

Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 384,64
Taxe si alte venituri in învatamânt 331005 149,48
Venituri din prestari de servicii 331008 4
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 536,23
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 11
Venituri din spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 331019 22
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 11881

Venituri din contractele incheiate MS din sume alocate de la bugetul de stat 331030 808

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 278
Donatii si sponsorizari 371001 77
Varsaminte din SF pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 371003 -375
Subventii pentru institutii publice 431009 205
T O T A L 13981,35

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

V E N I T U R I  - AUTOFINANTATE SECTIUNE DE DEZVOLTARE -mii lei-

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA

ANEXA   NR. 3a Hotararea nr.18/03.02.2012

ANEXA   NR. 3 la Hotararea nr.18/03.02.2012

ANEXA   NR. 3 la Hotararea nr.18/03.02.2012



Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 375
Subventii din bug.loc.pt. finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 431014 50
Sume din bug.stat catre bug.locale pt.finantarea reparatiilor capitale în sanatate 43101602 242
T O T A L 667

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA



V E N I T U R I  - T O T A L

-mii lei-

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator Propuneri 2012

AUTORITATI LOCALE 50.02 18.687,52
AUTOFINANTATE 50.10 14.698,35
T O T A L 33.385,87

ANEXA   NR. 1 la Hotararea nr.18/03.02.2012



CHELTUIELI  - LOCAL TOTAL mii lei

cod Denumire indicator chelt de 
personal

cheltuieli 
materiale dobanzi transferuri asistenta 

sociala subventii chelt.de 
capital total

10 20 30 51 57 59 70
51.02 Autoritati executive si legislative 1.398,00 1.024,00 138,20 2.560,20
54.02 Servicii de evidenta a persoanelor 125,00 79,00 204,00
55.02 Tranzactii privind dat.publica si imprumuturi 510,00 510,00
61.02 Ordine publica si siguranta nationala 21,40 15,00 36,40
65.02 Invatamant din care: 8.991,06 1.053,65 0,00 0,00 0,00 75,00 573,00 10.692,71

Colegiul National Octavian Goga 3.504,95 446,29 25,00 3.976,24
Grupul Scolar Agricol Horea 1.462,50 178,23 25,00 50,00 1.715,73
Grupul Scolar Horvath Janos 2.529,84 256,58 25,00 500,00 3.311,42
Gradinita nr.1 548,65 60,67 609,32
Gradinita nr.2 529,73 58,62 588,35
Gradinita nr.4 415,39 53,26 468,65
Gradinita noua 23,00 23,00

66.02 Sanatate din care: 181,00 11,00 0,00 292,00 0,00 0,00 0,00 484,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 292,00 292,00
Servicii de sanatate publica 181,00 10,00 191,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 1,00 1,00

67.02 Cultura, recreere si religie din care: 59,00 236,50 0,00 205,00 0,00 150,00 300,00 950,50
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 59,00 63,50 122,50
Case de cultura 180,00 180,00

Camine culturale 25,00 25,00
Sport 68,00 45,00 50,00 163,00
Tineret 5,00 45,00 50,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 100,00 250,00 350,00
Servicii religioase 60,00 60,00

68.02 Asigurari si asistenta sociala din care: 415,00 109,00 0,00 0,00 600,00 90,00 0,00 1.214,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 354,00 550,00 904,00
Crese 61,00 89,00 150,00
Ajutor social 50,00 50,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 20,00 90,00 110,00

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publicadin care: 483,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,30 1.911,30
Dezvoltarea sistemului de locuinte 30,00 300,00 330,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 88,00 88,00
Alimentare cu apa 8,30 8,30
Iluminat public si electrificari rurale 460,00 460,00
Alte servicii în domeniile locuintelor 483,00 542,00 1.025,00

74.02 Salubritate din care: 0,00 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,10 830,10
Salubritate din care: 661,00 661,00
Apa canal 169,10 169,10

81.02 Combustibili si energie 21,50 21,50
84.02 Transporturi (strazi) 600,00 85,00 685,00
87.02 Alte actiuni economice din care 66,50 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,50

Turism 66,50 55,00 121,50
Alte actiuni economice 457,00 457,00
T O T A L 11.718,56 5.427,55 510,00 497,00 600,00 315,00 1.610,10 20.678,21

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA

ANEXA nr.2  LA HOTARAREA NR. 18/03.02.2012



CHELTUIELI  - LOCAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE mii lei

cod Denumire indicator chelt de 
personal

cheltuieli 
materiale dobanzi transferuri asistenta 

sociala subventii total

10 20 30 51 57 59
51.02 Autoritati executive si legislative 1.398,00 1.024,00 2.422,00
54.02 Servicii de evidenta a persoanelor 125,00 79,00 204,00
55.02 Tranzactii privind dat.publica si imprumuturi 510,00 510,00
61.02 Ordine publica si siguranta nationala 21,40 21,40
65.02 Invatamant din care: 8.991,06 1.053,65 0,00 0,00 0,00 75,00 10.119,71

Colegiul National Octavian Goga 3.504,95 446,29 25,00 3.976,24
Grupul Scolar Agricol Horea 1.462,50 178,23 25,00 1.665,73
Grupul Scolar Horvath Janos 2.529,84 256,58 25,00 2.811,42
Gradinita nr.1 548,65 60,67 609,32
Gradinita nr.2 529,73 58,62 588,35
Gradinita nr.4 415,39 53,26 468,65
Gradinita noua 0,00

66.02 Sanatate din care: 181,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00
Servicii de sanatate publica 181,00 10,00 191,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 1,00 1,00

67.02 Cultura, recreere si religie din care: 59,00 236,50 0,00 205,00 0,00 150,00 650,50
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 59,00 63,50 122,50
Case de cultura 180,00 180,00
Camine culturale 25,00 25,00
Sport 68,00 45,00 113,00
Tineret 5,00 45,00 50,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 100,00 100,00
Servicii religioase 60,00 60,00

68.02 Asigurari si asistenta sociala din care: 415,00 109,00 0,00 0,00 600,00 90,00 1.214,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 354,00 550,00 904,00
Crese 61,00 89,00 150,00
Ajutor social 50,00 50,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 20,00 90,00 110,00

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publicadin care: 483,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte 30,00 30,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 88,00 88,00
Alimentare cu apa 0,00
Iluminat public si electrificari rurale 460,00 460,00
Alte servicii în domeniile locuintelor 483,00 542,00 1.025,00

74.02 Salubritate din care: 0,00 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661,00
Salubritate din care: 661,00 661,00
Apa canal 0,00

81.02 Combustibili si energie 0,00
84.02 Transporturi (strazi) 600,00 600,00
87.02 Alte actiuni economice din care 66,50 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,50

Turism 66,50 55,00 121,50
Alte actiuni economice 457,00 457,00
T O T A L 11.718,56 5.427,55 510,00 205,00 600,00 315,00 18.776,11

CHELTUIELI  - LOCAL SECTIUNE DE DEZVOLTARE mii lei

cod Denumire indicator transferuri chelt.de 
capital total

51 70
51.02 Autoritati executive si legislative 138,20 138,20
61.02 Ordine publica si siguranta nationala 15,00 15,00
65.02 Invatamant din care: 0,00 573,00 573,00

Grupul Scolar Horvath Janos 500,00 500,00
Grupul Scolar Agricol Horea 50,00 50,00
Gradinita noua 23,00 23,00

66.02 Sanatate din care: 292,00 0,00 292,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 292,00 292,00

67.02 Cultura, recreere si religie din care: 0,00 300,00 300,00
Sport 50,00 50,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 250,00 250,00

70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publicadin care: 0,00 308,30 308,30
Dezvoltarea sistemului de locuinte 300,00 300,00
Alimentare cu apa 8,30 8,30

74.02 Salubritate din care: 0,00 169,10 169,10
Apa canal 169,10 169,10

81.02 Combustibili si energie 21,50 21,50
84.02 Transporturi (strazi) 85,00 85,00

T O T A L 292,00 1.610,10 1.902,10

ANEXA nr.2  LA HOTARAREA NR. 18/03.02.2012

ANEXA nr.2  LA HOTARAREA NR. 18/03.02.2012

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZOKE FRANCISC

CONTRASEMNEAZA
jr.DEMETER CORNELIA



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 
 
 
 

 
Hotarare 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru    sedinta din luna   martie 2012 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa   ordinară din  29 
martie 2012 
 
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 şedinţa 

Consiliului Local Marghita  pentru  luna   martie  2012  domnul  Arkosi Anton  

  

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

municipiului Marghita, la dosar.  

 

 
 
 
Presedinte de sedinta       Contrasemnează 
Szoke Francisc                                                                               Demeter Cornelia  
 
 
 
Adoptata cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  
Marghita,Nr. 32/29.03.2012 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

29.03.2012   si aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare  
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
29. 03. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr . 175   din  23.03.2012 
     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 Listei solicitanţilor care au acces şi a Listei 
solicitanţilor  care nu au acces la acordarea locuinţelor construite din fonduri ANL.  
                     Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                     Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia socială  
 

    2.  Proiect de hotarare  privind însusirea raportului de evaluare  şi stabilirea  pretului de  
vanzare a   terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, teren  ocupat de 
construcţie situată pe str.Garoafei  in suprafaţă de 25 mp. avand nr.cad 102028  către 
proprietarul constructiei Antal Jozsef si Erzsebet 
          Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
          Raport de avizare: Comisia  juridica, Comisia de buget finante  
 
   3.  Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de evaluare  si aprobarea pretului de 
vanzare a imobilului , teren intravilan in suprafata  de 66 mp. care se comune din 30 mp. 
–nr. cad. 101804 si 36 mp. - nr. cad. 101799 ,  catre dl. Szoke Francis si sotia . 
            Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
             Raport de avizare: comisia  de administrare a domeniului public si privat  
                                        comisia juridica 
4.   Proiect de hotarare   privind stabilirea nivelului chiriei  plătită  către Parohia Româna 
Unită cu Roma  Greco-Catolică Marghita, pentru terenul in suprafaţă de 1179 mp. înscris 
in CF 548 Marghita, nr.top.. 584 si 585/2  , folosit de administratia locală ca piata 
agroalimentară 
             Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
             Raport de avizare : Comisia juridică, Comisia de buget finante  
 
5. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniul public al oraşului a  unor terenuri 
situate in intravilanul localitatii.   
             Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 



             Raport de avizare : Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului 
public si privat, Comisia de urbanism 
 
6. Proiect de hotărâre privind  darea in folosintă gratuită a imobilului cu destinatie de 
gradiniţă situat pe str. Eroilor nr. 6 către Gradiniţa cu program prelungit nr. 2 şi stabilirea 
sediului  principal al acesteia pe str. Eroilor nr. 6   Marghita.  
            Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
            Raport de avizare: Comisia de urbanism ,Comisia juridică, Comisia de 
administrare a domeniului public si privat 
 
7.Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Planului   de amplasament  in suprafata de 17 
mp., teren aferent  constructilor  constituit din nr. topo. 88/4 înscris in CF  100741  
Marghita , situat pe str. C.Republicii nr. 82 si aprobarea concesionarii acestei suprafeţe  
în vederea extinderii spaţiului comercial  
            Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
            Raport de avizare: Comisia de urbanism ,Comisia juridică, Comisia de 
administrare a domeniului public si privat 
 
8. Proiect de hotărâre  privind darea în administrarea Consiliului Judeţean  Bihor a 
terenului intravilan cu nr. cadastral 102069  în suprafata de  18448 mp. , teren pe care se 
află depozitul neconform  pentru realizarea lucrărilor  de închidere a  acestuia in cadrul 
proiectului  “ Sistem  de management  integrat  al deseurilor  solide  în judetul Bihor”  
            Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
            Raport de avizare: Comisia de urbanism ,Comisia juridică, Comisia de 
administrare a domeniului public si privat 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului activitatii de strand  ca urmare a 
finalizării proiectului finanţat prin programul Phare 2004-2006 „ Parc Balnear in  
regiunea de Nord-Vest , localităţile Tăsnad, Beltiug, Marghita”   către  Serviciul Public 
de Alimentare cu Apă , Canalizare si Salubrizare , serviciu public aflat in subordinea 
Consiliului Local Marghita.  
            Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
            Raport de avizare: Comisia de urbanism ,Comisia juridică, Comisia de 
administrare a domeniului public si privat 
 
10. Proiect de hotărâre privind analiza cererii nr. T/931/2.03.2012 depusă de SC Marconf 
SA prin care solicită reducerea impozitului pe clădiri pentru anul 2012 , prin aplicarea 
unei cote de 0,50% asupra valorii de inventar a clădirii.  
            Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
            Raport de avizare:Comisia de biget-finante, Comisia juridică  
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statuluide functii pentru 
aparatul de specialitate al primarului, pentru SPCLEP şi pentru celelalte unitati 
subordonate  UAT Marghita.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
              Raport de avizare: comisia juridică  



 
12. Proiect de hotărâre privind acordare a de  subventii din bugetul local pentru anul 2012 
pentru proiecte depuse de asociatii culturale si sportive nonprofit , confom 
regulamentului  de acordare a acestor subventii aprobat prin hotărâre de consiliu local.  
           Initiator. primar. Talpos Dorel Marcel 
           Raport de avizare. Comisia de sport, cultura , tineret 
 
13 Probleme 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                                           Contrasemenează  
Arkosi Anton                 Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 voturi pentru  din 15 prezenti  
Marghita, Nr. 33/29.03.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA         
         
            
     HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces  şi a Listei  solicitanţilor 
care nu au acces  la acordarea locuinţelor construite  prin fonduri ANL 

 
 Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară  din 
data de 29 martie 2012,  

 Având în vedere expunerea de motive a domnului  Lucaciu Cornel  - şef  birou 
administrare a domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, în calitate de secretar al Comisiei sociale de analiză,inregstrat sub nr. 2238 
din 26.03.2012 

 prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL,  
 prevederile H.G. nr.592/2006 privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare 

a Legii nr.152/1998, cu modificările ulterioare,  
Regulamentul cadru , modalitatea , criteriile  de analiză şi soluţionare a cererilor de 

atribuire a  locuinţelor  , aprobat prin HCL nr.  58/2009, 
Graficul calendar de lucru al comisiei sociale  de analiză  a solicitărilor de locuinţe 

ANL, aprobat prin HCL nr.28/29.02.2012,  
Luând act de Procesul verbal nr. 2156/26.03.2012 încheiat cu ocazia  întrunirii 

Comisiei sociale  de analiză şi soluţionare a solicitărilor de locuinţe  pentru tineri 
destinate închirierii în baza Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL 

  În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 şi art. 115  lit.b Legii 215/2001, legea 
administraţiei   publice locale  

 
Hotărăşte: 

 
Art. 1 Se aproba lista solicitanţilor care au acces la locuinţă  prin indeplinirea 

prevederilor punctului A  din criteriile-cadru , conform anexei 
 
Art. 2  Se aproba lista solicitanţilor care  nu au acces la locuinţă  prin neindeplinirea 

prevederilor punctului A  din criteriile-cadru , conform anexei 
 

Art. 3 Prezenta hotarâre se comunica cu: Instituita Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita , Biroului de administrare a domeniului public şi privat, spre 
afişare . 

 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZA 
 Arkosi Anton          Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  14 voturi pentru  din 15 prezenti  
Marghita, Nr. 34/29.03.2012 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
 
 

Hotărâre 
privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de vânzare, a  
imobilului, teren intravilan  în suprafaţă de 25 mp, situat pe str. Garoafei , având 
nr. Cad.102028, proprietate privată a  municipiului Marghita, ocupat cu construcție 
de tip anexă cu destinație de spațiu comercial  proprietatea persoanei fizice  Antal 
Joszef și Antal Erzsebet 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2012, 
Având în vedere: 
- raportul  de evaluare nr.1932 /15.03.2012 întocmit de expert evaluator prin care este 
estimată  valoarea de piaţă  a proprietăţii în vederea vânzării , procesul verbal al comisiei 
de negociere,raportul de avizare al comisiilor de specialitate, 
- H..C.L. nr.45/2005, lit.B, pct.4  privind vânzarea  directă , fără licitaţie publică  a 
terenurilor  folosite de gospodării  ale populaţiei sau de agenţi economici, 
- H.C.L.nr.31/29.02.2012 privind aprobarea în principiu a vânzării terenului, proprietate 
privată a municipiului Marghita, teren ocupat de construcție situată pe str. Garoafei în 
suprafață de 25 mp, având nr. Cad. 102028 către proprietarul construcției Antal Jozsef și 
Erzsebet 
        În baza art.36 , alin 5 lit b şi art.123 din Legea administraţiei publice locale  
nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Hotărăşte: 
Art.1 Se însuşeşte raportul de evaluare privind  vânzarea  imobilului, teren intravilan  în 
suprafaţă de 25 mp, situat pe str. Garoafei , având nr. Cad.102028, proprietate privată a  
municipiului Marghita, ocupat cu construcție de tip anexă cu destinație de spațiu 
comercial  proprietatea persoanei fizice  Antal Joszef și Antal Erzsebet  
Art.2 Preţul de vânzare al imobilului de la art.1  din prezenta hotărâre  este de                          
25 euro/mp, preţ rezultat în urma negocierii pornind de la descrierile, constatările  şi 
calculele din Raportul de evaluare. Plata se va face până la data de 01.06.2012 la cursul 
B.N.R din ziua plăţii. 
Art.3 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de administrare a domeniului public şi privat, 
Compartimentul juridic, d-lui Antal Joszef și d-nei Antal Erzsebet , la dosar. 
 
Preşedinte de şedinţă                          
Arkosi Anton                                                       Contrasemnează 
         Secretar jr. Demeter 
Cornelia 
Adoptată cu votul a  15 consilieri  pentru  din 15 prezenţi 
 
MARGHITA 
Nr. 35 din 29.03.2012 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA     
     

Hotărâre 
privind  însusirea raportului de  evaluare si stabilirea pretului de vanzare 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 in şedinta ordinară din  29. 
02.2012 
          Având in vedere referatul de  specialitate al  Directiei tehnice nr. 1295  din 
21.02.2012      
           Luând act de HCL nr. 158/20.12.2011 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.  
            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 procesul verbal de negociere al comisiei din cadrul Consiliului Local  
            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    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 Se insuşeşte  raportul de evaluare  nr. 4194 din 17.02.2012 întocmit de expert 
evaluator , persoană fizică autorizata ANEVAR , a terenului intravilan   prevazut la art. 1 
Art. 3 Se stabileste pretul de vanzare  la  23   euro/mp. , preţ stabilit în urma negocierii  
directe.  
Art. 4 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 până  
la 1.06.2012. 
Art. 5 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului 
Marghita, compartimentul  juridic,   biroul de urbanism, dl. Szoke Francisc: 
 
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemenează  
Arkosi Anton                 Demeter Cornelia  
 
Adoptată cu votul a  15 voturi pentru  din 15 prezenti  
Marghita, Nr. 36/29 martie 2012  
 





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind cuprinderea în domeniul public al municipiului a unor terenuri 

din intravilanul municipiului Marghita 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 29 
martie 2012  
 
 Având în vedere referatul nr. 2107 din 22.03.2012 al Compartimentului de 
cadastru din cadrul Biroului de urbanism, 
 Luând în considerare prevederile art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. c), art. 45 şi art. 120 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1   Se aprobă cuprinderea în domeniul public al municipiului Marghita a 
următoarelor suprafeţe de teren situate în intravilanul localităţii: 
 

1. - cota de 350/784 mp, din nr. topo. 51, înscris în CF 498 Marghita, - proprietar 
Statul Român conform poz. B12 – reprezentând teren ocupat de acces pietonal și 
spații comerciale situate pe str. Calea Republicii, 

2. - suprafața de 1164 mp, cu nr. topo. 330/6, înscris în CF 1071 Marghita, - 
proprietar Statul Român conform poz. B4 – reprezentând teren ocupat de căi de 
acces și garaje auto situate pe str. I.L.Caragiale, 

3. - suprafața de 228 mp, cu nr. cad. 206, înscris în CF Ndf. 56 Marghita, - proprietar 
Statul Român conform poz. B1 – reprezentând teren ocupat parțial de curtea 
grădiniței cu program prelungit nr. 4 din municipiul Marghita. 

 
Art. 2   Prin grija compartimentului de cadastru se va proceda la întabularea 

terenului în CF Marghita. 
 
Art. 3   Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Bihor, Primarul 

municipiului Marghita, Compartimentul de cadastru, la dosar. 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Árkosi Anton             Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
     
 
 
Marghita, 
Nr.  38  din 29 martie 2012. 
 
Adoptată cu 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenţi 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
       Hotărârea  

- privind cuprinderea în domeniul public al municipiului Marghita  a imobilului cu 
destinatie de gradiniţă situat pe str. Eroilor nr. 6 si darea acestuia  in folosintă 
gratuită către Gradiniţa cu program prelungit nr. 2 precum  şi stabilirea sediului  
principal al acesteia pe str. Eroilor nr. 6   Marghita. 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in seditna ordinară din 29 
martie 2012  

      În vederea modificării H.G. 970/2002  privind atestarea domeniului public al 
judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, 
modificată  şi completată  prin HG nr. 1973 din 16 noiembrie 2004 

     Cu avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local  
 În temeiul art. 3 alin. 4  din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia  cu modificările si completările ulterioare şi art 122 din Legea 
215/2001, legea administratiei publice locale  
            In conformitate cu art. 124 din Legea 215/2001 si a  art. 112 din Legea educatiei 
nationale nr. 1 /2011 
 În baza art. 45 alin.1 şi art. 122  din Legea 215/2001, republicată 
                                                               
                                                                    Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aproba cuprinderea in domeniul public al municipiului Marghita a imobilului  
situat pe str. Eroilor nr. 6 identificat prin nr. cad. 101576 CF 101576 Marghita, compus 
din  teren – 5091 mp. + clădire suprafaţă construită 319 mp.  
 
Art. 2 Se aproba darea in folosinţă gratuită a imobilului menţionat la art. 1 către 
Gradinita cu Program Prelungit nr. 2 Marghita si stabilirea sediului acestei institutii de 
invăţământ pe str. Eroilor nr. 6 Marghita.  
 
Art. 3 Prezenta hotărâre completează inventarul domeniului public al municipiului 
Marghita cu pozitia 435, după cum urmează  
 
cod clasificare denumirea 

bunului  
elemente de 
identificare 

anul darii in 
folosinta 

valoare de 
inventar mii lei 

1.6.2 Gradinita cu 
program 
prelungit nr. 2  

str. Eroilor nr. 6 
nr.cad.  101576 
CF 101576 
teren  5091 mp. 
cladire s.c= 319 
mp.  

2011 645.521.10 

 



Art. 4 Se abrogă pozitia 380 din HCL nr.  35/1999 , cu modificările si completările 
ulterioare privind Insusirea invenratului bunurilor care apartin domeniului public al 
muncipiului Marghita.  
 
Art. 5 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.6 Prin prezenta se modifică corespunzător    HCL nr. 35/1999,  privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita si 
stabilirea regimului juridic la unele terenuri 
 
Art.7 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrarte ,va fi adusă la 
cunoştinţa publică prin afisare 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZA 
 Arkosi Anton          Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 voturi pentru  din 15 prezenti  
Marghita, 39/29 martie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA                                              
       

           
Hotarare 

- aprobare Plan  de amplasament  in suprafata de 14 mp., teren aferent  constructilor  
constituit din nr. topo. 88/4 înscris in CF  100741  Marghita , situat pe str. 
C.Republicii nr. 82 si aprobarea concesionarii acestei suprafeţe  în vederea 
extinderii spaţiului comercial  

 
 
 
                    Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta  ordinara 
din     29   martie      2012 
 
           Avand in vedere  raportul de spcecialitate  al Compartimentului de  urbanism  din 
cadrul Directiei tehnice nr. 6746 din 11 .10.2011  
           Solicitările  administratorului spatiului comercial  , dl Csengeri Vasile , nr.1/1967 
din 28.06.2011 si nr .1/443 din 8.02.2012 pentru concesionare teren aferent in vederea 
extinderii spatiului comercial  
           Conform CF  100234 –C1-U1 dl.Csengeri Vasile este proprietarul imobilului  
reprezentând spaţiu comercial  iar  terenul in suprafata de  381 mp.  este inscris pe nr. 
topo.  88/4 conform CF  100741 Marghita 
             In conformitate cu  art. 15 lit. e din Legea 50/1991 privind autorizarea executării  
lucrărilor de construire , republicată, cu modificările si completările ulterioare ,  
            In temeiul  art. 36 alin. 2 lit.c , alin.5 lit.b , art. 45 alin.3 si art. 123 alin. 3 din 
legea 215/2001 , legea administratiei publice locale, R, cu modificările si completările 
ulterioare 
 

Hotărăşte: 
 

Art. 1   Se aproba planul de amplasament  în suprafaţă de 14 mp. , teren constituit  din nr. 
topo. 88/4  inscris in CF 100741 Marghita , situat pe str. C. Republicii  nr. 82 Bolc A4 
parter , astfel: 
 
 
nr. topo din 
care se 
constituie 
nr.cad.  

nr. CF în care  
este inscris nr. 
topo.  

suprafata nr. 
topo 
- mp -  

suprafata  ce se 
dezlipeste  si se 
constituie in nr. 
cadastral  

Observatii 

88/4 2977 Marghita 381 14 teren propus 
pentru 
extindere spatiu 
comercial  

 
Art. 2 Se aproba deschiderea  unei coli  de carte funciara  pentru înscrierea noului numar 
cadastral din prezenta hotarare in proprietatea privata a municipiului Marghita  



 
Art. 3  Se aproba concesionarea  directa a cotei de 14 mp.  din nr. topo 88/4  către 
proprietarul  spaţiului comerical d-nul Csengeri Vasile  in vederea extinderii spaţiului 
comercial  
 
Art. 4 Se aproba încheierea contractului de concesiune pe o perioadă de 49 de ani , 
redevenţa va fi calculata  conform hotărârii consiliului  local  privind taxele locale pe 
anul 2012  
 
Art. 5 Concesionarul are obligatia perfectării documentaţiei privind  obtinerea vizei 
ANCPI Bihor si inscrierii în CF a noului numar cadastral.  
 
Art. 6  Cu ducerea la indeplinire se incredintează  Compartimentul juridic si 
Compartimentul de cadastru din cadrul Primariei municipiului Marghita.  
 
Art. 7 Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  primarul 
municipiului Marghita, Compartimentul juridic si Compartimentul de cadastru, domnului 
Csengeri Vasile , spre afisare, la dosar.  
  
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZA 
 Arkosi Anton          Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 voturi pentru  din 15 prezenti  
Marghita, 40 /29 martie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                              
          

            
Hotarare 

- privind darea în administrarea Consiliului Judeţean  Bihor a terenului intravilan 
cu nr. cadastral 102069  în suprafata de  18448 mp. , teren pe care se află 
depozitul neconform  pentru realizarea lucrărilor  de închidere a  acestuia in 
cadrul proiectului  “ Sistem  de management  integrat  al deseurilor  solide  în 
judetul Bihor”  

 
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinara din  29 

martie 2012   
       Avand in vedere raportul de specialitate  nr. 2148 din 23.03.2012 întocmit de  dl. 

Bernath  Tiberiu , în calitate  de inspector in cadrul Compartimentului de mediu  pentru 
darea in administrare a terenului pe care se află depozitul neconform  pentru realizarea 
lucrărilor  de închidere a  acestuia  , ca urmare a participării ConsiliuluiJudetean in 
proiectul “ Sistem  de management  integrat  al deseurilor  solide  în judetul Bihor” în 
cadrul Programului  Operaţional Sectorial – Axa prioritară 2 –Sector managementul 
deseurilor  

      In baza : 
- Programului  Operaţional  Sectorial – Mediu- Axa prioritară 2 – Sector 

managementul deseurilor  
- Anexa 5 la HG  349/2005 privind depozitarea desurilor 

           In temeiul art. 8  din Legea 213/1998   privind bunurile proprietate publica , cu 
modificările ulterioare  
            In temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c alin. 5 lit. a  pct. 9  si art. 45 alin. 3  din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001  
 
                                                   Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului 
Marghita a terenului intravilan în suprafaţă de 18448 mp înscris pe nr. cadastral 102069 
CF 102069 Marghita   
 
Art. 2   (1) Se aproba darea în administrarea Consiliului Judeţean  Bihor a terenului  în 
suprafaţă de 18448 mp înscris pe nr. cadastral 102069 CF 102069 Marghita  pentru 
realizarea lucărilor  de închiderea a depozitului   neconform de deşeuri  din municipiul 
Marghita, aferent proiectului ”Sistem  de management  integrat  al deseurilor  solide  în 
judetul Bihor” , teren identificat  conform  anexei  care face parte integranta din  prezenta 
hotarâre.  
              (2) Darea in administrare este valabila  numai pe perioada  derularii proiectului 
mai sus  mantionat  
Art. 3  Lucrările  de inchidere a depozitului neconform de deşeuri din municipiul 
Marghita  se vor realiza  pe terenul  care se află în  domeniul public al municipiului 
Marghita.  



 
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se încredintează primarul municipiului Marghita, dl. 
Talpos Dorel Marcel.  
 
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Consiliul Judetean 
Bihor- Directia Tehnică-compartiment mediu , Compartiment  de mediu , Primarul 
municipiului Marghita, la dosar, va fi adusă la cunoştinţa publică prin afisare.  
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZA 
 Arkosi Anton          Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 voturi pentru  din 15 prezenti  
Marghita, 41/29 martie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA    
   
  
 

HOTĂRÂREA 
privind analiza cererii  nr. T/931/02.03.2012 depusă de S.C. MARCONF S.A. prin 
care solicită reducerea la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2012, prin 
aplicarea unei cote de 0,50% asupra valorii de inventar a clădirii 
   

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 29 martie  
2012,  
Având în  vedere:  
- cererea nr. T/931/02.03.2012 depusă de S.C. MARCONF S.A. prin care solicită 
reducerea la plata    impozitului pe clădiri pentru anul 2012, prin aplicarea unei cote de 
0,50% asupra valorii de inventar a clădirii , raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate, 
- referatul de specialitate nr. T/931/13.03.2012, întocmit  de d-na ec. Diaconu Anca  în 
calitate de  şef birou taxe şi impozite locale,  
- H.C.L. 117/2010 privind stabilirea  nivelului  impozitelor şi taxelor  locale pentru anul 
2011și H.C.L. nr. 143/2011 privind stabilirea  nivelului  impozitelor şi taxelor  locale 
pentru anul 2012,  
În baza art. 253 alin.(1) și  alin (2), art.285 alin (1) ,art. 286 alin (1) și  alin (5), art.288 
alin.(1) din Legea 571/2003 - Codul fiscal , art.125 alin. (2) din O.G. nr.92/2003- Codul 
de procedură fiscală, 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. MARCONF S.A.  prin care solicită reducerea  
la plata   impozitului pe clădiri pentru anul 2012, 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                          
Arkosi Anton                                                       Contrasemnează 
        Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru  și o abținere de la vot în baza art.46 din Legea 
215/2001, din 15 prezenţi 
  MARGHITA 
  Nr. 42 din 29.03.2012 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA      
JUDETUL BIHOR 

             
    

HOTĂRÂRE 
- privind  aprobarea Organigramei şi  a Statului de funcţii pentru  

aparatul de specialitate al primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor şi pentru celelalte unităţi subordonate  U.A.T. Marghita 

 
 
          Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinţă  ordinară din data de29.03.2012; 
          Având în vedere Nota de fundamentare nr.704 din 30.01.2012 a domnului primar, Talpoş Dorel 
Marcel  şi referatul de specialitate nr.703 din 30.01.2012  întocmit de compartimentrul gestiune resurse 
umane, prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului, pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi pentru celelalte unităţi 
subordonate  U.A.T. Marghita; 
 Aviz ANFP nr.1622006 din 23.02.2012 privind funcţiile publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Marghita, judeţul Bihor şi din cadrul Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Marghita, judeţul Bihor; 
 Aviz DEPABD Bucuresti nr.3478535 din 20.03.2012 privind funcţiile din cadrul Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Marghita, judeţul Bihor; 
          În baza art.107 şi art.112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.XVI alin.2 din Legea nr.161/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi art.III din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, aprobată prin Legea nr.13/2011; 
          În temeiul prevederilor art.36 alin.1 lit. a şi alin.3 lit. b din Legea administaţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                              
                                                                   Hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă Organigrama pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T.Marghita, 
conform anexei nr.I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, pentru Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi pentru celelalte unităţi subordonate U.A.T.Marghita, 
conform anexei nr.II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se completează HCL nr. 144 din 29.11.2011 privind Regulamentul de organizare si 
functionare cu noul stat de functii si organigrama corespunzătoare Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Marghita. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor, Primarului 
municipiului Marghita, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Birou buget contabilitate, salarizare, 
compartimentul gestiune resurse umane, spre afişare. 
 
 
       Preşedinte de şedinţă                                                               Contrasemnează 
            Arkosi Anton                   Secretar 
                    Jr. Demeter Cornelia 
   
Marghita 
Nr. 43 din 29.03.2012 
 
Adoptată cu 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenţi. 
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JUDEŢUL BIHOR 
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ROMANIA              Anexa nr.III 
JUDETUL BIHOR 
MUNICIPIUL MARGHITA 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
 
 

STAT DE FUNCTII 2012 
 
 

Seviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor  Marghita 

 Funcţia 
publică de 
conducere 

Funcţia publică 
de execuţie Clasa Grad 

profes. 
 Nivelul 
studiilor 

 Funcţii contractuale de 
execuţie 

 Treapta 
profesionala 

 Nivelul 
studiilor 

1 vacant / temp.ocupat şef serviciu   I II S       

2  temp.vacant    consilier I principal S       
3    inspector   I superior S       
4  vacant   inspector  I principal S       
5    inspector I debutant S       

6             referent   *1 IA M 

7             referent   *1 IA M 

8             referent   *1 IA M 

9 vacant      Funcţionar, arhivar  M 

 
 
 

       Preşedinte de şedinţă                                                               Contrasemnează 
              Arkosi Anton                   Secretar 
                      Jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMANIA              Anexa nr.III 
JUDETUL BIHOR 
MUNICIPIUL MARGHITA 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
 
 

STAT DE FUNCTII  2012 
nominal 

 
 

Seviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor  Marghita 

 Funcţia 
publică de 
conducere 

Funcţia publică 
de execuţie Clasa Grad 

profes. 
 Nivelul 
studiilor 

 Funcţii contractuale de 
execuţie 

 Treapta 
profesionala 

 Nivelul 
studiilor 

1 vacant / temp.ocupat- Pintiuta 
Laurentiu Bogdan şef serviciu   I II S       

2  temp.vacant   consilier I principal S       
3 Hulban Viorica   inspector   I superior S       
4  vacant   inspector  I principal S       
5 Ticu Adriana Luminita   inspector I debutant S       

6  Talpos Dorina Marcela           referent   *1 IA M 

7  Olar Maria Carmen           referent   *1 IA M 

8  Merca Mihaela Liliana           referent   *1 IA M 

9 vacant      Funcţionar, arhivar  M 

 
*1 detasat  

 
 

Primar, 
ing.Talpoş Dorel-Marcel 

 
 



ROMÂNIA Anexa nr.II la HCL nr.43/29.03.2012
JUDEŢUL BIHOR

Nr. 
crt. Structura  /       Nume si prenume

de conducere** de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari

1 Primar
2 viceprimar

Secretar UAT
3 Secretar UAT II S

4 vacant inspector-vacant IA S
5 vacant consilier-vacant IA S

6 sef serviciu I II S
Compartiment autoritate tutelara

7 vacant referent III superior M
8 inspector I superior S

Compartiment asistenta sociala
9 inspector I principal S

10 inspector I superior S
11 referent III superior M
12 inspector I asistent S
13 vacant mediator sanitar - vac deb. G,M

Compartiment registru agricol
14 consilier I superior S
15 vacant referent III debutant M

Compartiment relatii publice, circ. 
documentelor, cons. romi 

16 vacant inspector I asistent S
17 inspector I principal S
18 inspector I principal S
19 referent/expert romi - v. deb. M
20 curier M

Compartiment consiliere, 
comunicare, rel.int.-ext., imagine

21 vacant consilier - vacant I superior S
22 vacant referent - vacant III asistent M

23 sef birou I II S
24 inspector I superior S
25 inspector I asistent S
26 inspector I asistent S

27 inspector III asistent S

28 vacant inspector - vacant I principal S
29 inspector I asistent S

30 vacant arhitect şef vacant I II S

MUNICIPIUL MARGHITA

STAT  DE FUNCTII  -    2012

Aparatul propriu al consiliilor locale şi al instituţiilor din subordinea consiliilor judeţene 
sau consiliilor locale 

Funcţie de 
demnitate 

publică

Funcţia publică

C
la

sa

G
ra

du
l 

pr
of

es
io

na
l

N
iv

el
ul

 
st

ud
iil

or

Cabinetul primarului

Serviciul administratie publica locala
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Tr
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N
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st
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iil
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Tr
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a 
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Instituţia arhitectului şef

Directia tehnica



31 vacant   /    temp.ocupat: Bisa Eva director ex.adj. vacant I II S

32 temp.vac. consilier I superior S
33 inspector I principal S
34 inspector I superior S
35 inspector I principal S
36 inspector II S
37 inspector II S
38 consilier IA S
39 referent II M

40 consilier I superior S
41 inspector I principal S
42 inspector I asistent S
43 vacant inspector - vacant I asistent S
44 vacant inspector - vacant I asistent S

45 consilier I superior S
46 vacant inspector - vacant I principal S
47 vacant inspector - vacant I principal S
48 inspector II S
49 inspector II S

50
temp.vacant-ccc-Ciarnau Mihaela /  
temp.ocupat: Diaconu Anca sef birou - temp.vac. I II S

51 inspector - vacant I asistent S
52 vacant inspector - vacant I principal S
53 inspector I asistent S
54 inspector I asistent S
55 temp.vac. inspector I asistent S
56 temp. vacant inspector  -temp.v. I asistent S
57 inspector I principal S
58 referent III superior S

59 vacant auditor - vacant I asistent S
60 vacant auditor - vacant I asistent S

61 consilier juridic I superior S

62 vacant inspector - vacant I asistent S
63 inspector I asistent S

64 inspector I superior S

65 inspector I superior S
66 inspector IA SSD

67 vacant  inspector - vacant II S

68 administrator I M
69 sofer I
70 sofer I
71 ingrijitor
72 portar
73 portar

Compart. administrativ gospodaresc, 
deservire

Compartiment control comercial, 
autorizaţii şi orare de funcţionare

Compartiment situatii de urgenta, 
protectie civila

Compartiment audit intern

Compartiment juridic

Compartiment gestiune resurse umane

Compartiment coordonare unităţi 
sanitare

Birou impozite si taxe locale, incasari si 
urmarire

Comp. urbanism, protectia mediului, cadastru funciar, 
achizitii publice

Compartiment integrare europeana, 
promotor local, ag.de dezvoltare

Compartiment IT, RECL



74 portar
75 portar
76 portar

77 conslier juridic II S

78 sef birou II S
79 vacant referent - vacant IA M
80 vacant referent - vacant II M

Compartiment autorizarea serv.de 
transp. publ.local; concesiuni şi 
închirieri

81 inspector II S
82 inspector II S
83 vacant inspector - vacant II S

Compartiment spatiu locativ
84 vacant inspector - vacant II S

Compartiment baza sport
85 inspector II S
86 muncitor calif. IV
87 vacant muncitor calif. -vacant IV
88 ingrijitor
89 ingrijitor

Compartiment gospodarire intretinere 
domeniu public si privat

90 muncitor calif. IV
91 muncitor calif. IV
92 muncitor calif. IV
93 muncitor calif. IV
94 muncitor calif. IV
95 muncitor calif. IV
96 muncitor calif. IV
97 vacant muncitor calif.vac. IV
98 vacant muncitor calif.vac. IV

Compartiment parcuri, zone verzi si de 
agrement

99 vacant referent - vac. II M
100 muncitor calif. IV M
101 vacant muncitor calif.-vac. IV
102 muncitor nec. I
103 muncitor nec. I
104 muncitor nec. I
105 muncitor nec. I
106 muncitor nec. I
107 vacant muncitor nec.-vac. I
108 muncitor nec. I
109 muncitor nec.
110 muncitor nec.
111 muncitor nec.
112 muncitor nec.
113 vacant muncitor nec.-vac.
114 vacant muncitor nec.-vac.
115 vacant muncitor nec.-vac.
116 vacant muncitor nec.-vac.
117 vacant muncitor nec.-vac.

Ingrijitori animale ( sat Chet si 
Ghenetea)

118 ingrijitor anim.
119 ingrijitor anim.

120 administrator I M

Aparat perm. de lucru consiliu local

Birou administrarea domeniului public si 
privat si transport public local

Comp. Piete si targuri



121 casier, taxator G,M
122 vacant casier, taxator - vac. G,M
123 temp.vacant ingrijitor -temp.vac.
124 ingrijitor 1/2 norma
125 vacant ingrijitor - vacant
126 paznic

127 vacant administrator I M
128 vacant casier, taxator G,M
129 vacant casier, taxator G,M
130 vacant ingrijitor
131 vacant ingrijitor
132 vacant muncitor calificat IV

133 vacant bibliotecar - vacant I PL
134 vacant bibliotecar - vacant I PL
135 bibliotecar II M
136 bibliotecar II M
137 ingrijitor

138 director II S
139 referent I S
140 administrator II M
141 ingrijitor G;M

142 vacant / temp.ocupat: Pintiuta 
Laurentiu Bogdan şef serviciu I II

143
temp.vacant / Pintiuta Laurenţiu 
Bogdan consilier I principal S

144 inspector I superior S
145 vacant inspector I principal S
146 inspector I debutant S
147 referent   *1 IA M

148 referent   *1 IA M

149 referent   *1 IA M
150 vacant funcţionar, arhivar M

151 vacant director/sef 
centru - vac. S

152 asistent medical pr. PL
153 vacant îngrijitoare -vac. G,M
154 muncitor calif. IV G,M
155 îngrijitoare G,M
156 îngrijitoare G,M

157 medic specialist S
158 asistent medical pr. PL
159 asistent medical pr. PL
160 asistent medical pr. PL
161 asistent medical pr. PL
162 vacant / detasat asistent medical pr. PL
163 vacant asistent medical-vac. PL
164 vacant asistent medical-vac. PL

165 asistent medical pr. PL
166 asistent medical pr. PL

Casa de Cultura Marghita

Biblioteca "Ioan Munteanu" Marghita

Serv.Public comunitar de interes local 
"Ştrand Municipal Marghita"

Seviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor  Marghita

Cresa de copii Marghita

Compart. Asistenta medicala in unitatile 
de invăţământ

Compart. Asistenta medicala comunitară

Asistenti personali



167 asistent personal G,M
168 asistent personal G,M
169 asistent personal G,M
170 asistent personal G,M
171 asistent personal G,M
172 asistent personal G,M
173 asistent personal G,M
174 asistent personal G,M
175 asistent personal G,M
176 asistent personal G,M
177 asistent personal G,M
178 asistent personal G,M
179 asistent personal G,M
180 asistent personal G,M
181 asistent personal G,M
182 asistent personal G,M
183 asistent personal G,M
184 asistent personal G,M
185 asistent personal G,M
186 asistent personal G,M
187 asistent personal G,M
188 asistent personal G,M
189 asistent personal G,M
190 asistent personal G,M
191 asistent personal G,M
192 asistent personal G,M
193 asistent personal G,M
194 asistent personal G,M
195 asistent personal G,M
196 asistent personal G,M

197-
206 vacante: 10 posturi  asistent personal G,M

*1  personal contractual detaşat din cadrul DEPABD

57
7

50
3

144
2

206

** sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile publice şi tot personalul contractual

                      Preşedinte de şedinţă                                                    Contrasemnează
                                                                            Secretar: jr. Demeter Cornelia

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE
DEMNITARI

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE COND.
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE din care 56 posturi platite din capitolele bugetare: „Învăţământ”, Asigurări şi asistenţă socială” şi „Sănătate”.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotărâre 
privind acordarea de subvenții din bugetul local pentru anul 2012 pentru proiectele 

depuse de asociații culturale și sportive non profit, conform regulamentului de 
acordare a acestor subvenții aprobat prin hotărâre de consiliu local 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 29 
martie 2012, 
 

Având în vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finanțare a 
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita, 

Cu respectarea sumelor prevăzute în bugetul local pentru activități culturale și 
sportive, 

În urma cererilor însoțite de actele necesare depuse de asociațiile culturale și 
sportive din municipiul Marghita, în baza cărora s-a întocmit procesul verbal al comisiei 
social-cultură, tineret, sport, culte și învățământ a Consiliului Local al municipiului 
Marghita, 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități non profit de interes 
general, a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 priind finanțarea nerambursabilă din 
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe 
ramură de sport, a Hotărârii Guvernului nr. 1447 din 28.01.2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 

În baza art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 4, 5 și 6 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare 

 
Hotărăște 

 
Art. 1   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 

2012 destinate activităților culturale astfel: 
 

1. Ansamblul folcloric ”Doina Barcăului”  pentru proiectul ”Să ne cunoaștem țara ... 
să ne facem prieteni” -  2500 lei 

2. Asociația ”Grupul Tinerilor Marghiteni” pentru proiectul ”Cultura ne apropie” – 
550 lei 

3. Asociația ”Horváth János” Társáság pentru proiectul Program distractiv Cabaret 
2012 – 1150 lei 

4. Asociația ”Horváth János” Társáság pentru proiectul Concurs zonal de basme 
populare – 800 lei 

5. Asociația ”Margittai Oskoláért Társaság” pentru proiectul Săptămâna ”Școala 
altfel” – 1950 lei 

6. Asociația Club Kiwanis Marghita pentru proiectul Orașul meu – 1300 lei 



7. Asociația cultural artistică ”Barcăul” pentru proiectul Activități cultural-artistice, 
vectori de valori în rândul adolescenților – 800 lei 

8. Asociația culturală a tinerilor din Valea Ierului pentru proiectul Concurs 
internațional Bounce-Dance – 500 lei 

9. Asociația Pro Folk Marghita pentru proiectul Casa dansurilor regionale – 1000 lei 
10. Societatea Cultural Patriotică ”Avram Iancu” pentru proiectul Simpozion în 

cinstea mitrpolitului Andrei Șaguna – 700 lei 
 
Art. 2   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 

2012 destinate activităților sportive astfel:  
 

1. Asociația Clubul Sportiv Ciclism Marghita – 1000 lei 
2. Asociația Sportivă ”Épkézláb” Cheț - 2000 lei 
3. Club Sportiv ”Good Dragon” Marghita – 1000 lei 
4. Clubul Sportiv Partyum Marghita – 6500 lei 
5. Clubul Sportiv Viitorul Marghita – 12000 lei 

 
Art. 3   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

contabilitate și Compartimentul juridic. 
 
Art. 4   Prezenta hotărâre va fi comunicată asociațiilor pentru încheierea 

contractelor prin grija compartimentului juridic din cadrul primăriei; de asemenea un 
exemplar va fi comunicat Instituției Prefectului Bihor, primarului municipiului Marghita, 
biroului contabilitate din cadrul primăriei, la dosar, spre afișare. 

 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Árkosi Anton              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
     
 
 
 
Marghita, 
Nr.44 din 29 martie 2012. 
 
Adoptată cu 12 voturi pentru și 3 abțineri din 15 consilieri prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
  

 
Hotărâre 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita pe 
anul 2012 
 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29  martie   2012, 
Având în vedere:   referatul de specialitate nr.2155/26.03.2012, întocmit de d-na 
ec.Bereteu  Viorica    în calitate de şef birou buget – contabilitate ,salarizare  , adresa 
D.G.F.P.Bihor, nr. 31033/13.03.2012, Hotărârea Consiliului Județean Bihor, nr. 
22/28.02.2012 privind adoptarea bugetului și  Hotărârea Consiliului Județean Bihor 
nr.23/28.02.2012 cu privire la repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale , adresa  nr. 1268/20.03.2012  prin care Spitalul 
Municipal ” Dr. Pop Mircea„ Marghita, comunică suma repartizată de Ministerul 
Sănătății  pentru finanțarea  de obiective noi/ extindere spital – sursa de energie  și 
reparații capitate , raportul de avizare al comisiilor de specialitate, 
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
art.5,lit.b și lit.c 
  În baza art. 36, alin. 4 lit. a, art. 45 alin.1, 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 2012 , în forma prevăzută la anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre . 
 
Art. 2 Prezenta hotărâre se   comunică   cu: Primarul municipiului Marghita,Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, DGFP,Biroul de contabilitate,spre afişare,la dosar. 
 
 
Preşedinte de şedinţă                          
Arkosi Anton                                                       Contrasemnează 
        Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
Adoptată cu votul a  15 consilieri  pentru   din 15 prezenţi 
 
  MARGHITA 
  Nr. 45 din 29.03.2012 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

26.04.2012   si aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare  
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
26. 04. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr . 229   din  20.04.2012 
     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 Planului strategic de dezvoltare a 
serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenta  Sociala 2012 - 2017 
, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale și a Regulamentulului  de  
organizare  si  functionare  al  Compartimentului  Asistență  Socială   
             Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
             Raport de avizare:   Comisia  socială, de cultură, tineret si sport 
      2. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei la HCL nr.3/16.01.2012 privind 
aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii 
administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2012-2013, ca urmare a 
redenumirii unităților de învățământ . 
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
             Raport de avizare:   Comisia  socială, de cultură, tineret si sport, Comisia juridică 
     3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
municipiului Marghita  pe anul 2012 
             Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
             Raport de avizare:   Comisia  de buget finante  
      4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Raportului SPACS  asupra activităţii pe anul 
2011  pe bază de bilanţ contabil    şi aprobarea programului de măsuri de reabilitare, 
modernizare, îmbunătăţire a activităţii la S.P.A.C.S.Marghita pe perioada 2012-2013. 
             Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
             Raport de avizare:  Comisia de buget finante si administrarea domeniului public 
si privat  
     
    5. Proiect de hotărâre  privind abrogarea HCL nr. 30 din 29.02.2012 si compeltarea 
HCL nr. 65 din 31.05.2012 privind aprobarea Regulamentului  de organizare si 
functionare a administrării parcărilor publice in municipiul Marghita.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare:  Comisia    de administrare a domeniului public si privat  
                                             Comisia juridica  



     6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Planului  de ocupare a funcţiilor publice din 
unitatea administrativ-teritorială  Marghita.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia juridică. 
     7. Proiect de hotărâre privind    aprobarea concesiunii directe a  suprafeţei de  136,40 
mp. cotă parte  din imobilul , proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. 
Eroilor nr.9, identificată prin  nr.top.64/2 Marghita, C.F. nr. 5056 , către Colegiul 
Medicilor Veterinari –Zona Marghita pentru stabilire sediu si  a suprafetei de 10,69 mp. 
cotă parte  din imobilul , proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. 
Eroilor nr.9, identificată prin  nr.top.64/2 Marghita, C.F. nr. 5056 , către Asociatia Club 
Kiwanis 
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat,  
Comisia de urbanism, Comisia  juridică  
     8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea vânzarii  în principiu a  terenului  in 
suprafata de 82 mp. , proprietate privata a municipiului Marghita identificat cu nr. cad. 
101735 CF101735 Marghita situat pe str. N.Bălcescu nr. 90 catre proprietarii constructiei 
aferente dl. Farcas Ioan  si sotia.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, 
Comisia  juridică  
     9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzarii  în principiu a  terenului  în suprafata 
de 600  mp. , proprietate privata a municipiului Marghita, identificat cu nr. cad. 963   CF 
100441 situat in Ghenetea  către SC Ionica Prestcom SRL  Ghenetea, proprietarul 
constructiei aferente.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, 
Comisia  juridică  
 
    10. Proiect de hotărâre privind   aprobarea încheierii  unui contract  de păşunat  pentru 
păsunea comunală cu Asociatia Crescătorilor de Animale Marghita in conformitate cu 
Legea 214 din 15 noiembrie 2011  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia de agricultura, comisia juridica  
 
      11.Proiect  de hotărâre privind  stabilirea cuantumului burselor scolare pe anul 2012-
2013 pentru unităţile scolare din unitatea administrativ- teritorială Marghita.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia de invatamant, cultura , sport , tineret. 
 
     12.  Probleme curente.  
 
Art. 2  Se aproba completarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte: 
 



13. Proiect de hotarare privind   aprobarea Regulamentului de organizare  si functionare a 
Strandului municipal Marghita si a taxelor de intare, respectiv parcare la strandul 
municipal.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia juridica  
14. Proiect de hotarare privind  aprobare constituire numere cadastrale. 
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia juridica  
Art. 3 Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare.  
Art. 4  Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, spre afisare, la dosar  
 
 
                 Presedinte de sedinta            Contrasemnează 
                      Szoke Francisc            jr. Demeter Cornelia  
 
 Nr. 46 din 26 aprilie 2012 
 
Adoptata cu votul” pentru „  a 13 consilieri , 1 impotriva din 14 consilieri prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 

furnizate de către Compartimentul de  Asistență  Socială 2012 – 2017 , a Cartei 
drepturilor beneficiarilor de servicii sociale și a Regulamentului  de  organizare  si  
functionare  al  Compartimentului  Asisteță  Socială   

Consiliul Local al Municipiului Marghita, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de    26. 

04. 2012, 

Luând  în discuţie referatul  de specialitate nr. 2923/20.04.2012 prin care se 
solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local cu privire la aprobarea Planului 
strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de 
Asistenţă Socială 2012- 2017 , a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale și a 
Regulamentul  de  organizare  si  functionare  al  Compartimentului  Asistență  Socială, 
avizul favorabil al comisiei de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin.4, art. 12, art.502 si a art.504 din 
Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art.3 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a 
Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, coroborate cu prevederile 
Ordinului Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru aprobarea 
standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a 
îndeplinirii acestora de către furnizori, nr.383/2005, 

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

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. – Se aprobă Planul Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 
furnizate de Compartimentul  de Asistenţă Socială  pentru perioada 2012-2017 
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale furnizate de 
către Compartimentul de Asistenţă Socială , conform Anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Se aprobă  Regulamentul  de  organizare  și  functionare  al  
Compartimentului  Asistență  Socială  conform  anexei  nr.  3  care  face  parte  din  
prezenta  hotarare. 

       Art.4 – Primarul municipiului Marghita, prin serviciile de specialitate, va duce la 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 



Art.5  – Prezenta hotărâre se va comunica cu :Instituția prefectului-Județul Bihor; 
Primarul Municipiului Marghita; Compartimentul de Asistență Socială; la dosar; spre 
afișare. 
          
 
 Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc     Secretar jr. Demeter 
Cornelia 
 

 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
 
  MARGHITA 
  Nr. 47 din 26.04.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 la HCL nr.47/26.04.2012 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    
   

      PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR 
SOCIALE                                                                        2012-2017 
ACTIUNEA/ OBIECTIV INSTITUTII 

PARTENERE 
TERMENE REZULTATE 

ASTEPTATE 

Obiectiv strategic 1 : Dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter 
primar 
Obiectiv operaţional 1.1. : Dezvoltarea activităţilor de identificare şi evaluare 
iniţială, a nevoii sociale individuale, familiale și de grup  
Acţiunea 1.1.1. - dotare 
tehnică 
Acţiunea 1.1.2. - 
Perfecţionarea 
profesională a 
personalului existent 

Acţiunea 1.1 .3.-
Încheierea de 
parteneriate public -
privat; -încheierea de 
parteneriate public - 
public 

Furnizori 
acreditaţi 

 

2012-2017 Crearea unei baze 
de date funcţională 
şi eficientă 

Creşterea gradului 
de accesibilitate la 
serviciile sociale, 
reinserţia socială a 
beneficiarilor de 
servicii integrate 
Furnizarea de 
servicii de calitate 
pentru atingerea 
obiectivelor 
propuse pentru 
beneficiari. 
Creşterea calităţii 
vieţii persoanelor 
asistate 

Obiectiv operaţional 1.2. : Dezvoltarea activităţilor de informare asupra 

drepturilor şi obligaţiilor 

Acţiunea 1.2.1.-
perfecţionarea 
profesională a 
personalului implicat în 
activitatea de informare  
Acţiunea 1.2.2. - 
încheierea de 
parteneriate cu 
organizaţii care 

Furnizori 
acreditaţi 

PERMANENT Creşterea gradului 
de accesibilitate la 
serviciile sociale 



desfăşoară activităţi în 
sfera serviciilor sociale 
Acţiunea 
1.2.3.Deschiderea unei 
pagini de internet  
Acţiunea 1.2.4. -
publicare de articole în 
presa locală 

Obiectiv operaţional 1.3.: Diversificarea acţiunilor de 
conştientizare şi sensibilizare socială 

Acţiunea 1.3.1.:-
dezvoltarea 
parteneriatului cu 
asociaţii şi 
organizaţii 
neguvernamentale 

Acţiunea 1.3.2.-
organizarea de 
manifestări de 
socializare pentru 
vârstnici 
Acţiunea 1.3.3.-
promovarea în mass 
media a acţiunilor 

Furnizori 
acreditaţi 

PERMANENT Creşterea gradului 
de accesibilitate la 
serviciile sociale 

Obiectiv operaţional 1.4.: Creşterea calităţii şi dezvoltarea serviciului de 
consiliere 
Acţiunea 1.4.1.-
perfectionarea 
profesională a 
personalului implicat în 
consiliere socială și 
juridică 

Furnizori 
acreditaţi 

2012-2017 Diminuarea 
gradului de 
dependenţă faţă de 
serviciile sociale 

Obiectiv strategic 2 :  Crearea  unui adăpost de noapte    
Obiectiv operaţional 2.1.:Identificarea   unui    spațiu   și amenajarea lui   în  
scopul  creării  centrului  de  noapte pentru persoane fără adăpost 
Acţiunea 2.1.1. – studiu  
de  fezabilitate, proiect  
tehnic 
Acţiunea 
2.1.2.Colaborarea  cu 
instituții  autorizate  și  
organizații  
nonguvernamentale 
Acţiunea 2.1.3.-

Furnizori 
acreditaţi 

2012-2017 Realizarea  
proiectului  și  
obținerea  
fondurilor  
necesare 



finalizarea  proiectului 
Obiectiv operaţional 2.2.Asigurarea condițiilor  de  întreținere  (crearea  unui  
confort  propice, personal  calificat, etc.)
Acţiunea 2.2.1. - 
Selecţia şi angajarea de 
personal specializat - 
îngrijitori  
Acţiunea 2.2.2.-
Perfecţionarea 
profesională a 
îngrijitorilor în cadrul  
unor programe de 
instruire 
Acţiunea 
2.2.3.Identificarea şi 
selecţia beneficiarilor 
Acţiunea 
2.2.4.Elaborarea şi 
implementarea planului 
individual de servicii 
pentru beneficiari, 
stabilirea procedurilor și 
instrumentelor de lucru  
2.2.5.Reevaluarea 
cazurilor 

Acţiunea 
2.2.6.Monitorizarea 
permanentă a  situației 
în  scopul  îmbunatățirii  
crescânde  a  condițiilor  
de  întreținere   

Actiunea  2.2.7. 
Asigurarea  bazei  
materiale  postperioada  
proiect. 

Furnizori 
acreditaţi 

2012-2017 Asigurarea 
standardelor de 
calitate. 
Dezvoltarea  
bazei de date.  
Eliminarea stării de 
nesiguranţă a 
beneficiarilor. 
Interacţiunea 
socială a 
beneficiarilor . 
Inducerea unei stări 
de bine. 
Verificarea modului 
de furnizare a 
serviciilor, 
reevaluarea situaţiei  
beneficiarilor, 
înregistrarea în 
permanenţă a 
informaţiilor, 
progreselor şi a 
evoluţiei cazurilor  
Respectarea 
programului de 
lucru de către 
îngrijitori şi a 
standardelor de 
calitate a serviciilor.

Obiectiv strategic 3 - Dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor 
cu handicap 

Obiectiv operaţional 3.1. - Creşterea calităţii serviciilor destinate 
persoanelor cu handicap grav 
 
Acţiunea 3.1.1.-
Formarea continuă a 
personalului angajat şi 

Furnizori 
acreditaţi 

2012-2017 Creşterea calităţii 
vieţii persoanelor cu 
handicap; accesul 
neîngrădit al 



instruirea asistenţilor 
personali pentru 
persoanele cu handicap 
de către personal 
specializat 
Acţiunea 
3.1.2.Monitorizarea 
asistenţilor personali 
permanent(intocmirea   
documantațiilor  de  
monitorizare) 
Acţiunea 3.1.3.-
Aplicarea prevederilor 
legale pentru realizarea 
accesibilităţilor 
mediului fizic pentru 
persoanele cu handicap 
Acţiunea 3.1.4.- 
Încheierea de 
parteneriate cu ONG-
uri, instituţii, servicii 
 

persoanelor cu 
handicap la viaţa 
socială 
Includerea 
persoanelor cu 
handicap din punct 
de vedere social 

Obiectiv strategic 4 - Prevenirea marginalizării sociale 
Obiectiv operaţional 4.1.Aplicarea unor masuri antisărăcie şi pentru 
prevenirea marginalizării în conformitate cu prevederile legale existente 
Acţiunea 4.1.1.-
Identificarea 
persoanelor aflate în 
situaţii de criză 
Acţiunea 4.1.2.Luarea 
în evidenţă şi acordarea 
beneficiilor  sociale 
prevăzute de lege 
 

Furnizori 
acreditaţi 

PERMANENT Realizarea unei 
baze de date.  

Ameliorarea 
condiţiilor de viaţă 
a categoriilor 
vulnerabile și 
defavorizate. 

Obiectiv operaţional 4.2.Protecția copiilor în vederea prevenirii separării 
acestora de familie 



Acţiunea 
4.2.1.Monitorizarea și 
evaluarea situaţiei 
familiilor aflate în risc 
de abandon al copilului 
Acţiunea 
4.2.2.Evaluarea iniţială 
a situaţiei copilului prin 
efectuarea anchetei 
sociale 
Acţiunea 
4.2.3.Informarea și 
consilierea familiilor 
aflate în situaţia de 
abandon al copilului, 
prevenirea 
comportamentelor 
abuzive ale părinţilor şi 
a violenţei în familie 
Acţiunea 
4.2.4.Acordarea 
beneficiilor sociale 
prevăzute de lege 

 

Furnizori 
acreditaţi 

PERMANENT Crearea unei baze 
de date funcţională 
şi eficientă. 

Creşterea 
posibilităţilor 
familiei în vederea 
depăşirii situaţiei de 
dificultate în care 
se află. 

Creşterea 
accesibilităţii 
copilului şi a 
familiei sale la 
serviciile şi 
beneficiile  
destinate menţinerii 
copilului în familie. 

                                       
 
 
                                                 
           Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc    Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                       ANEXA  NR.    2     la   HCL   nr.         din  26.04.2012 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

CARTA DREPTURILOR 

BENEFICIARILOR DE SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

 
 

CAPITOLUL I 
DREPTURI GENERALE 

 
Art.1. Beneficiarii de servicii sociale acordate prin Compartimentul  Asistență  

Socială  pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane afectate de 
violenţa în familie, persoane care suferă de boli incurabile, persoane fără adăpost, familii 
monoparentale precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială, cetăţeni români 
cu domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiului Marghita, fără deosebire de rasă, 
naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de 
opinie, de apartenenţă politică. 

Art.2. Pot beneficia de serviciile sociale acordate cetăţenii altor state şi apatrizii 
care au domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Marghita . 

Art.3. Serviciile sociale se acordă la solicitarea beneficiarului/a rudelor acestuia, în 
urma sesizării venite din partea cetăţenilor, a unor instituţii sau reprezentanţi ai societăţii 
civile  sau  în  urma  autosesizarii  Compartimentului  Asistență  Socială. 

Art.4. Drepturile se stabilesc, se modifică, se suspendă, sau încetează, după caz, în 
condiţiile şi procedurile prevăzute de legislația  în vigoare. 

Art.5. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoştinţa acestora 
şi a angajaţilor prin afişarea Cartei la sediul Primariei precum şi prin orice mijloace de 
informare accesibile persoanelor interesate. 

Art.6. Prezenta carta se va completa periodic în funcţie de dezvoltarea şi 
diversificarea serviciilor sociale la nivelul serviciului şi în  funcţie de reglementările 
legale care vor apărea în domeniu. 

 
CAPITOLUL II 

DREPTURI COMUNE  BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE 
 
Art.7. Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile şi libertăţile 

fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare 
civilă, convingeri politice şi/sau religioase, deficienţe fizice sau psihice sau alte asemenea 
criterii. 



Art.8. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin 
recunoaşterea valorii fiecăruia ca fiinţă raţională, posesoare a unor drepturi și libertăţi 
inalienabile, indestructibile si imprescriptibile, capabilă să îşi controleze propria sa viaţă, 
respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale. 

Art.9. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare 
prin implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenţia socială care îi vizează 
cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenţie optimă. 

Art.10. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidenţialitate şi 
intimitate, informaţiile privind identitatea clientului şi aspectele de intimitate ale 
problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia, 
asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume. 

Art.11. Beneficiarilor de servicii sociale li se asigura continuitatea serviciilor 
sociale furnizate atâta timp cât se menţin condiţiile care au generat starea de nevoie 
precum şi funcţie de resursele umane şi materiale ale serviciului. 

Art.12. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politeţe şi consideraţie din 
partea profesionistului, creându-se posibilitatea unei colaborări constructive într-un 
climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicaţi în acordarea serviciilor 
sociale. 

Art.13. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferenţă, respectiv 
dreptul la reţinere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile 
valori şi credinţe şi de a nu discuta cu profesionistul situaţiile pe care nu le consideră 
relevante pentru situaţia socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptăţiţi să decidă dacă 
doresc sau nu o alta formă de ajutor. 

Art.14.Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viaţa intimă pe tot 
parcursul procesului de furnizare a serviciilor. 

Art.15. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-şi exprima nemulţumirea cu 
privire la acordarea serviciilor sociale. 

 
CAPITOLUL III 

DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE 
INFORMARE 

 
Art.16. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare corectă, 

obiectivă, conformă cu realitatea şi centrată pe problema clientului, fiind transmisă într-
un limbaj clar, concis, adaptat la capacitatea de înţelegere a clientului dându-i clientului 
posibilitatea de a opta în cunoştinţă de cauză pentru o formă sau alta de ajutor. 

Art.17. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare adaptată în 
funcţie de nevoile şi problemele lor. 

Art.18. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare completă 
care să cuprindă toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile. 

Art.19.Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare operativă 
realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării. 

 
CAPITOLUL IV 



DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE 
CONSILIERE 

 
Art.20. Consilierea se realizează prin încheierea unui contract între reprezentantul 

serviciului social şi client în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor precum şi 
răspunderea părţilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale. 

Art.21. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptată nevoilor 
clientului ceea ce presupune din partea profesionistului o explorare aprofundată a 
problemelor şi totodată o explorare a soluţiilor alternative în vederea depăşirii situaţiei de 
risc în care se află beneficiarul. 

Art.22. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutră şi imparţială 
ceea ce presupune neimplicarea profesionistului în relaţii sentimentale, de rudenie, de 
prietenie cu clientul, cât şi netranspunerea profesionistului în starea emoţională a 
clientului. 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL V 
DREPTURI SPECIFICE PERSOANELOR VÂRSTNICE CARE 

BENEFICIAZĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU 
 
Art.23. Dreptul de a beneficia de îngrijire la domiciliu în funcţie de nevoile 

persoanei vârstnice conform contractului încheiat între serviciul social şi beneficiar. 
Art.24. Dreptul de a fi informaţi despre calificarea şi experienţa personalului care 

le acordă îngrijirea la domiciliu, tarifele stabilite conform tipului de serviciu solicitat. 
Art.25. Dreptul de a fi vizitate pe perioada cât sunt internate în spital. 
Art.26. Dreptul de a beneficia de servicii de îngrijire permanent prin înlocuirea 

îngrijitorilor la domiciliu în perioada de concediu, în limita posibilităţilor. 
Art.27. Dreptul de a fi consultaţi cu privire la programul de îngrijire, de a renunţa 

la serviciile socio-medicale, stabilite iniţial în baza unei reevaluări a gradului de 
dependenţă şi de a solicita altele care se impun. 

 
CAPITOLUL VI 

DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE 
(PERSOANE CU HANDICAP) ASIGURATE DE ASISTENTUL 

PERSONAL 
 
Art.28. Dreptul de a fi tratat cu respect, bună credinţă şi înţelegere. 
Art.29. Dreptul de a beneficia de îngrijire la domiciliu conform contractului de 

muncă încheiat de asistentul personal cu primarul  Municipiului Marghita. 



Art.30. Dreptul de a beneficia de sprijin în realizarea planului de recuperare. 
Art.31. Ajutor şi sprijin pentru implicarea sa în viaţa cotidiană. 
 
 

CAPITOLUL VII 

OBLIGAŢII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE 
 
Art.32.- Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a spune profesionistului 

adevărul, de a furniza acestuia informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie 
familială, socială, medicală şi economică. 

Art.33. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilităţi, 
respectiv de a-şi asuma toate responsabilităţile obişnuite ale unei fiinţe umane ca membru 
al unei familii, al comunităţii şi ca cetăţean în acord cu normele legale în vigoare. 

Art.34. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligaţi să participe la procesul de 
furnizare a serviciilor sociale. 

Art.35. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să comunice serviciului social 
orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe tot parcursul acordării 
serviciului social. 

Art.36. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a coopera cu profesionistul în 
acordarea serviciilor sociale. 

Art.37. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a sesiza conducerea Primăriei 
Municipiului Marghita , privind Compartimentul de   Asistenţă Socială în cazurile în care 
profesionistul nu-şi îndeplineşte corespunzător atribuţiile prevăzute în fişa postului şi 
obligaţiile prevăzute în Codul etic. 

Art.38. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să manifeste respect în relaţia cu  
profesionistul. 

 
CAPITOLUL VIII 

OBLIGATII SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII 
SOCIALE 

 
Art.39. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale de informare si consiliere: 

         -respectarea prevederilor contractului încheiat cu Primăria municipiului Marghita. 
Art.40. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale (persoane vârstnice) care 

beneficiază de îngrijire la domiciliu  
-participarea în măsura posibilităţilor fizice la acordarea serviciilor casnice; 
-respectarea regulilor de convieţuire civilizată faţă de asistenţii sociali, familie şi 

vecini. Are obligaţia de a comunica toate datele cuprinse în formularul "ancheta 
sociomedicală" - ca parte a dosarului personal - pentru a se putea evalua de comun acord 
nevoile şi serviciile corespunzătoare; 

-beneficiarul are obligaţia de a comunica lunar situaţia veniturilor realizate, a 
oricărei modificări survenite în situaţia socială, economică, familială; 

Art.41. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale (persoane cu handicap) 
asigurate de asistentul personal : 



-actualizarea certificatului de încadrare în gradul de handicap prevăzut de lege; 
-respectarea şi participarea la realizarea planului de recuperare stabilit de Comisia 

de expertiză medicală; 
-aducerea la cunoştinţa personalului  Compartimentului Asistenţă Socială a oricărei 

modificări survenite în situaţia socială, economică, familială. 
 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.42. Prezenta cartă va fi îmbunătăţită periodic, dată fiind complexitatea 
experienţei în domeniul asistenţei sociale. 

Art.43. Carta drepturilor se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul 
instituţiei cât şi prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
           Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc    Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIULUI  MARGHITA 
Hotărâre 

privind  modificarea anexei la HCL nr.3/16.01.2012 privind aprobarea Reţelei  
unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale 
Marghita  pentru anul şcolar 2012-2013, ca urmare a redenumirii unităților de 
învățământ  

 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 26 aprilie  2012, 

Văzând referatul  de specialitate nr.2923/20.04.2012, întocmit de d-na Ciupe 
Elena în calitate de şef serviciu administraţie publică locală, avizul favorabil al comisiilor 
de specialitate, 

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale  nr.1/2011, art.19, alin.4, 
art.61 alin.2 , Ordinului  nr. 6.564/ 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, 
Ordinului nr. 3.283/ 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, 
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 
6.564/2011, HCL nr.3/16.01.2012 privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  
preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 
2012-2013, adesele instituțiilor de învățământ privind redenumirea unităților de 
învățământ , respectiv,adresa nr. 734/26.03.212 a  C.N.” O.Goga„ Marghita , adresa 
194/26.03.2012 a  Grupului Școlar Agricol ” Horea„ Marghita, adresa nr.92/26.03.2012 a 
Grădiniței cu program prelungit nr.2 Marghita , adresa nr. 229/23.03.2012 a Grădiniței cu 
program prelungit nr. 4 Marghita, adresa  Grădiniței cu program prelungit nr.1 Marghita, 
adresa nr. 334/26.03.2012 a  Grupului Școlar ” Horvat Janos” Marghita,  a Legii 
administraţiei publice locale  nr.215/2011, republicată , cu modificările şi completările  
ulterioare, art.23,  
 În temeiul  art. 36, alin. 2,  alin.6 lit.a pct.1 şi art. 45 , din Legea administraţiei publice 
locale     nr.215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare 

Hotărăşte 
 Art. 1. Se aprobă modificarea anexei HCL nr.3/16.01.2012 privind aprobarea 

Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale 
Marghita  pentru anul şcolar 2012-2013, ca urmare a redenumirii unităților de 
învățământ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
  Art.2  Prezenta sub formă de hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului judeţului  
Bihor, Primarului municipiului Marghita, Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor,la dosar.  
 
 
 Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc    Secretar jr. Demeter Cornelia 
 

Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
  MARGHITA 
  Nr. 48 din 26.04.2012 



Anexă la HCL nr.48 din 26.04.2012 
 

REŢEAUA PROPUSĂ 2012-2013 

Nr. 

crt. 
 

Judeţ 

 

Mediul 
urban/rural 

 

Denumirea unităţii de învăţământ  
cu personalitate juridică – adresa, 
nr.telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învăţământ 

Denumirea unităţii de 
învăţământ  fără 

personalitate juridică 
– adresa, 

nr.telefon/fax/e-
mail/niveluri de 

învăţământ 

Observaţii 

 

1. 

 

Bihor 

 

Urban 

Colegiul Naţional „ Octavian 
Goga”, Marghita, str.N.Bălcescu 

nr.80, tel.0259-362379, e-mail 
liceul_goga@yahoo.com., niveluri 
de învăţământ: PRI/, GIM/LIC. 

  

 

 

2. 

 

 

Bihor 

 

 

Rural 

 

Şcoala Gimnazială 
nr.1 Ghenetea, str. 
Principală nr. 129 

Ghenetea , jud. Bihor, 
tel.0259 364459, 

niverluri de 
învăţământ:PRI/GIM, 

structură școlară 
arondată  la 

Colegiului Naţional 
„Octavian Goga” 

Marghita 

 

 

 

3. 

 

 

Bihor 

 

 

Rural 

 

Şcoala Gimnazială 
nr.2 Cheţ, str. 

Principală nr. 240  
Cheţ,  jud.Bihor , tel. 
0259 362655; niveluri 

de 
învăţământ:PRI/GIM  

structură școlară 
arondată  la 

Colegiului Naţional 
„Octavian Goga” 

Marghita 

 

 

4. 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

Urban 

Liceul Tehnologic „ Horvath 
Janos”, Marghita, str.1 Decembrie  
nr.5, tel.0259-362926; 0359-434010; 

fax 0359434050 e-mail 
gshorvathjanosik@yahoo.com, 

PRI/GIM/LIC 

  



 
Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 
Szoke Francisc     Secretar  Jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

 

Rural 

 

Şcoala Gimnazială 
nr.3 Cheţ, str. 

Principală nr.233, 
structură a Grupului 
şcolar „ Horvath 
Janos” Marghita 

PRI/GIM 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

Urban 

Liceul Tehnologic  „ Horea” 
Marghita, str. I.L.Caragiale nr. 44, 

tel.0259 362302,e-mail 
dre_horea_.marghita@yahoo.com, 

niveluri de  învăţământ 
:LIC/PROF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

 

Urban 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 
1,Marghita, str. N.Bălcescu nr.2, 

tel.0359/179300, fax. 0359/179300, 
e-mail 

gradinitaunumarghita@yahoo.com, 
nivel  de învăţămât: PRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

Urban 

Grădiniţa cu program prelungit 
nr.2,Marghita,  str.Eroilor nr.6 ,tel. 

0770- 082730, e/mail. 
gradinitadoi@yahoo.com, nivel  de 

învăţământ PRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 
 
 

Bihor 

 

 
 
 

Rural 

 

Grădiniţa cu program 
normal NR.3 Cheţ, 

nivel  de învăţământ 
PRE , structură a 

Grădiniţei cu 
program prelungit 

nr.2 Marghita, 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

Urban 

Grădiniţa cu program prelungit 
nr.4, str. Herculane nr.5/A,tel.0359-

191160; 0259-362509, fax.0259-
362130, e-mail 

gradinita4marghita@yahoo.com, 
nivel de  învăţământ PRE 

  

 

 

 

11. 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

Rural 

 

 

 

 

Grădiniţa  cu 
program normal nr. 5  

Ghenetea , nivel  de 
învăţământ PRE , 

structură a Grădiniţei 
cu program prelungit 

nr. 4.Marghita 

 



CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita pe 
anul 2012 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26  aprilie   2012, 

Având în vedere:   referatul de specialitate nr.2958/23.04.2012, întocmit de d-na 
ec.Bereteu  Viorica    în calitate de şef birou buget – contabilitate ,salarizare  , adresa           
nr.31346 din 12.04.2012 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Bihor înregistrată la 
instituția primarului  cu nr.2766 din 13.04.2012 prin care potrivit prevederilor Hotararii 
Guvernului nr. 255/2012 s-a aprobat alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe 2012, pentru unitatile 
administrativ teritoriale pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente și de 
capital,precum și pentru cofinanțarea unor proiecte finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, pentru unitatea administrativ teritorială  Marghita, avizul favorabil al 
comisiei de specialitate, 
              Conform art.7 din  O.U.313/03/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012, și a 
H.G. nr.142/13.03.2012 privind cheltuielile necesare  pentru pregatirea și desfășurarea 
alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2012      
             Ținând cont de solicitările instituțiilor de învațămant subordonate unității 
administrativ teritoriale  Marghita și necesităților institutiei administrativ -teritoriale 
,conform prevederilor Legii 273/2006 actualizată cu modificarile și complectările 
ulterioare,  
 În baza art. 36, alin. 4 lit. a, art. 45 alin.1, 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 2012 , în forma prevăzută la anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 
 Art.2  Se abrobă bugetul de venituri și cheltuieli pe activitatea ștrand, pe anul 
2012 în forma prevăzută la anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 3 Prezenta hotărâre se   comunică   cu: Primarul municipiului 
Marghita,Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, DGFP,Biroul de contabilitate,spre afişare 
,la dosar. 
 
 
 Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc    Secretar jr. Demeter Cornelia 
 

Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
  MARGHITA 

  Nr. 49 din 26.04.2012  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA                                                         
 

 
 
 
Hotărâre 

privind aprobarea  bilanţului   contabil pe anul 2011  şi aprobarea programului de 
măsuri de reabiltare, modernizare, imbunătăţire a activităţii la S.P.A.C.S. Marghita pe 
perioada 2012-2013. 

 
 
       Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din 26 
aprilie  2011 
       Avand in vedere adresa S.P.A.C.S.Marghita  nr. 706 din 19.04.2012 precum şi 
Raportul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare asupra 
activităţii pe anul 2011  pe bază de bilant contabil 
        Cu  raportul de specialitate al compartimentului din cadrul Primariei municipiului 
Marghita si avizul favorabil al comisiei  de buget finante  
              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 2011  a Serviciului Public de Alimentare cu 
apă, canalizare şi salubrizare şi raportul S.P.A.C.S asupra activităţii pe anul 2011 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 2012-2013. 
 
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 
                 Szoke Francisc        Demeter Cornelia  
 
 
Nr. 50 din 26 aprilie 2012 

 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind abrogarea HCL nr. 30 din 29.02.2012 și completarea HCL nr. 65 din 
31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

administrării a parcărilor publice în municipiul Marghita 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din data de 
26 aprilie 2012, 
 
 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 2927 din 20 aprilie 2012 întocmit de d-l Lucaciu 
Cornel în calitate de șef birou Administrarea domeniului public și privat, 

- Procesul verbal nr. 2835 din 18 aprilie 2012,  
- Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din 31.05.2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a administrării parcărilor publice în 
municipiul Marghita, precum și Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 
29.02.2012, 

- Contractul de concesiune de servicii nr. 4170 din 23.06.2011 privind delegarea 
gestiunii serviciilor publice de administrare a parcărilor publice cu plată din 
municipiul Marghita, 

- prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public și privat de interes local, HG nr. 955/2004 
pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr. 71/2002, 

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

HOTĂRĂȘTE 
 
 

 Art. 1   Se abrogă Hotărârea nr. 30 din 29 februarie 2012 privind completarea 
HCL nr. 65 din 31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a administrării parcărilor publice în municipiul Marghita. 
 
 
 Art. 2   Art. 75 alin. 7 din anexa Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 65 din 
31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a administrării 
parcărilor publice în municipiul Marghita se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 



”Pentru anul 2012 se stabilesc următoarele tarife maxime: 
  - pe oră - 1 leu 
  - pe zi   - 5 lei 
  - pe săptămână – 15 lei  
  - pe lună - 50 lei 
  - pe an  - 400 lei 
  - rezervare - 1200 lei” 
 
 Art. 3   Art. 77 din anexa Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 65 din 
31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a administrării 
parcărilor publice în municipiul Marghita se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Tipurile de abonamente de parcare gestionate prin activitatea de parcări  sunt: 
 - abonamente săptămânale, lunare, anuale.” 
 

Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Bihor, 
Primarului  municipiului Marghita, Compartimentului juridic, Biroului de Administrarea 
domeniului public și privat, SC Stocarpark SRL, spre afișare, la dosar. 

 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Szőke Francisc              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
     
 
 
 
 
Marghita, 
Nr.   51   din 26 aprilie 2012. 
 
Adoptată cu 14 voturi pentru din 14 consilieri prezenţi 

 
 
 



 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de ocupare a fucțiilor publice 
 din unitatea administrativ teritorială Marghita 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din data de 
26 aprilie 2012, 
 
 Având în vedere: 
- Referatul de specialitate nr. 2929 din 20 aprilie 2012 întocmit prin grija 

Compartimentului gestiune resurse umane, 
- În baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- Cu respectarea Ordinului Președintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea 

Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și HG nr. 
611/2008 – Normele privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 
modificată, 

- În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. a) și art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 

 Art. 1   Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din UAT Marghita 
pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2   Prezenta hotărâre se comunică cu Instituția Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Compartimentul de gestiune resurse umane, ANFP București, 
spre afișare, la dosar. 
 

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Szőke Francisc              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
     
 
 
 
 
Marghita, 
Nr.  52   din 26 aprilie 2012. 
 
Adoptată cu 10 voturi pentru, 3 împotrivă și 1 abținere din 14 consilieri prezenţi 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    

                                
 
 

Hotărâre 
- privind    aprobarea concesiunii directe a  suprafeţei de  136,40 mp. cotă parte  din 
imobilul , proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor nr.9, 
identificată prin  nr.top.64/2 Marghita, C.F. nr. 5056 , către Colegiul Medicilor Veterinari 
–Zona Marghita pentru stabilire sediu si  a suprafetei de 10,69 mp. cotă parte  din 
imobilul , proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor nr.9, 
identificată prin  nr.top.64/2 Marghita, C.F. nr. 5056 , către Asociatia Club Kiwanis 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 26 aprilie   2012. 

Având în vedere: Cererea  nr.1527  din 1.03.2012  a Colegiului Medicilor Veterinari –Zona 
Marghita prin care ne solicită concesionarea  suprafeţei de 136,40 mp. cotă parte  din imobilul , 
proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor nr.9, identificată prin  nr.top.64/2 
Marghita, C.F. nr. 5056 ,  pentru stabilire sediu, cererea nr. 1/1381 din 20.04.2012 a Asociatiei Clubului 
Kiwanis Marghita  prin care ne solicită  marirea suprafetei concesionate de aceasta cu   suprafeţa de 
10,69  mp. cotă parte  din imobilul , proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor 
nr.9, identificată prin  nr.top.64/2 Marghita, C.F. nr. 5056 , Referatul de specialitate 
nr.2983/223.04.2012, întocmit de dna. Demeter Cornelia  în calitate de secretar al municipiului Marghita 
, avizul Comisiei de urbanism,  HCL 97 din 2005 privind trecerea unor bunuri  din proprietatea  publică 
a municipiului Marghita  şi administrarea Consiliului Local Marghita  în proprietatea privată şi în 
administrarea Consiliului Local Marghita;HCl nr. 161/20.12.2011 privind stabilirea taxelor locale pentru 
terenuri  si constructii  apartinand domeniului public si privat a localităţii,  

Cu respectarea dispoziţiilor art.15, lit a  din Legea 50 /1991, republicată si art. 123 
alin. 1 din Legea 215/2001  
În baza  art.36, alin.5,lit a , b,  şi art.45  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , 
republicată  

                                                        Hotărăşte  
 

       Art. 1 Se aprobă concesionarea directă a  suprafeţei de 136,40 mp. cotă parte  din imobilul 
, proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor nr.9, identificată prin  
nr.top.64/2 Marghita, C.F. nr. 5056 , către Colegiul Medicilor Veterinari –Zona Marghita 
pentru stabilire sediu, conform schitei anexate , pe perioada functionarii acestuia in Marghita .  

 
Art. 2  Se aprobă concesionarea directă a  suprafetei de 10,69 mp. cotă parte  din 

imobilul , proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor nr.9, identificată 
prin  nr.top.64/2 Marghita, C.F. nr. 5056 , către Asociatia Club Kiwanis pentru extindere 
suprafata concesionata , conform schitei anexate, pe perioada functionarii acesteia in Marghita 
.  

 
 



 
 

Art.3 Taxa de concesiune  va fi de 1 leu/mp./lună, conform HCL  nr. 161/20.12.2011 
  
Art.4 Se încredinţează compartimentul juridic din cadrul primăriei municipiului 

Marghita cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
Art.5 Prezenta hotărâre se  comunică  cu: Primarul municipiului Marghita; Instituţia 

Prefectului Judeţului Bihor ; Colegiul Medicilor Veterinari –Zona Marghita; Asociatia 
Club Kiwanis la dosar.  
 
 
 
 
 
 
 
               Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
                 Szoke Francisc        Demeter Cornelia  
 
 
Nr. 53 din 26 aprilie 2012 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri “pentru” din  14 consilieri prezenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA  
          

 
Hotarârea  

privind aprobarea vânzării  în principiu a terenului în suprafață de  82 mp. 
proprietate privată a municipiului Marghita, identficat cu  nr. cadastral 101735 
,CF101735 Marghita, situat pe str. N.Bălcescu nr.90  către  proprietarii  construcţiei 
aferente dl.Farcaș Ioan și  soția  
                      

  Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  26 
aprilie   2012  
 Având în vedere referatul  de specialitate nr. 2947/23.04.2012 întocmit  de d-na 
Demeter Cornelia în calitate de secretar UAT ,cererea nr. 1/1355/18.04.2012 a d-lui 
Farcaș Ioan , CF  nr. 101735 ,HCL nr.45/31.05.2005 privind aprobarea Regulamentului  
de vânzare a terenurilor  din domeniul privat al municipiului Marghita,avizul favorabil al 
comisiei de specialitate, 
            In conformitate  cu prevederile  art. 36 alin.5 lit. b din legea 215/2001, republicată 
si cu modificările si completările ulterioare coroborat cu art.123alin.3, din din  Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 ,republicată , cu modificările ulterioare 
 
 

Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aprobă vânzarea în principiu a terenului în suprafață de  82 mp. 
proprietate privată a municipiului Marghita, identificat cu  nr. cadastral 101735 
,CF101735 Marghita, situat pe str. N.Bălcescu nr.90  către  proprietarii  construcţiei 
aferente dl.Farcaș Ioan și  soția.  

 
Art. 2 Vânzarea se va face în  baza unui raport de evaluare realizat de un expert 

evaluator, raport care va fi însușit prin hotărâre de către Consiliul local , iar prețul de 
vânzare va fi negociat cu comisia de negociere din cadrul Consiliului local. 

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

primarul municipiului Marghita, Direcției tehnice,  comp. Juridic, dl.Farcaș Ioan. 
 
 
 
 Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc     Secretar jr. Demeter 
Cornelia 
 

 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
 
  MARGHITA 
  Nr. 54 din 26.04.2012 



 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI MARGHITA  

          
Hotarârea  

privind aprobarea vânzării  în principiu a terenului în suprafață de  600 mp. 
proprietate privată a municipiului Marghita, identficat cu  nr. cadastral 963 
,CF100441 , situat în Ghenetea  către SC Ionica Prestcom SRL Ghenetea   
proprietarul  construcţiei aferente 
                      

  Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  26 
aprilie   2012  
 Având în vedere referatul  de specialitate nr.2948/23.04.2012 întocmit de d-na 
Demeter Cornelia în calitate de secretar UAT,  cererea nr.1/925/15.03.2011 a domnului 
Naghi Ioan Călin în calitate de administrator la S.C. Ionica Prestcom SRL , extras CF 
nr.100441, HCL nr.45/31.05.2005 privind aprobarea Regulamentului  de vânzare a 
terenurilor  din domeniul privat al municipiului Marghita, schița de amplasament,extras 
CF nr.100441, avizul favorabil al comisiei de specialitate, 
            In conformitate  cu prevederile  art. 36 alin.5 lit. b din legea 215/2001, republicată 
și cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.123 alin.3, din din  Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 ,republicată , cu modificările ulterioare 
 

 
Hotărăşte: 

 
Art. 1 Se aprobă vânzarea în principiu a terenului în suprafață de  600 mp. 

proprietate privată a municipiului Marghita, identificat cu  nr. cadastral 963 ,CF100441 , 
situat în Ghenetea  către SC Ionica Prestcom SRL Ghenetea   proprietarul  construcţiei 
aferente 

Art. 2 Vânzarea se face în  baza unui raport de evaluare realizat de un expert 
evaluator, raport care va fi însușit prin hotărâre de către Consiliul local , iar prețul de 
vânzare va fi negociat cu comisia de negociere din cadrul Consiliului local. 

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

primarul municipiului Marghita, Direcției tehnice,  comp. Juridic, dl.Naghi Ioan Călin- 
administrator la S.C. Ionica Prestcom SRL . 
 
 
Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc    Secretar jr. Demeter Cornelia 
 

 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
  MARGHITA 
  Nr. 55 din 26.04.2012 

 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
          

Hotărâre 

-  aprobarea încheierii  unui contract  de păşunat  pentru păsunea comunală cu Asociatia 
Crescătorilor de Animale Marghita in conformitate cu Legea 214 din 15 noiembrie 2011  
 
 
 
      Consiliul local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară  din 26 
aprilie 2012  
 
 
             Vazând  Raportul de specialitate nr. 2990 din 25.04.2011 întocmit de secretar 
Cornelia Demeter precum si avizul favorabil al Comisiei de agricultura , turism si mediu  
             In baza  Legii  214 /15.11.2011 pentru organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor   , art. 15-17 
               Vazând solicitarea Asociatiei Crescătorilor de Animale Marghita  nr. 1/614 din 
24.02.2012 pentru concesionarea suprafetei de 198,39 ha  stabilită pe blocuri fizice  
conform planselor  vizate de APIA  
               In conformitate cu Legea 215/2001, legea administratiei  publice locale , 
republicată, cu modificările si completările ulterioare  
 
                                         Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se aprobă concesionarea prin atribuire directă către Asociatia Crescătorilor de 
Animale Marghita   a suprafetei de păsune de 198,39 ha , după cum urmează: 
 

MARGHITA 
  

BLOC FIZIC SUPRAFATA-ha 
1981 7,40
1975 0,60
3822 27,03
2476 4,45
2477 54,42
3807 9,33
3730 10,67
3103 15,53
2932 1,31
2931 1,71
2474 3,53
2183 6,02



2401 10,50
2285 1,35
3844 2,62

TOTAL 156,47
C H E Ţ 

  
BLOC FIZIC SUPRAFATA-ha 

3265 41,92
 
 
 
Art. 2 Perioada de concesiune este de  20 de ani, respectiv  până în februarie  2031.  
 
Art. 3 Contractul  de concesiune  va fi incheiat prin grija Compartimentului juridic cu 
respectarea criteriilor si prevederilor Legii 214/2011. 
 
 
 
 
 
               Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
                 Szoke Francisc        Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Nr. 56 din 26 aprilie 2012 
 
Adoptată cu votul a 13 consilieri “pentru”, 1 abtinere  din  14 consilieri prezenti  
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 

                              
HOTARARE 

-  privind  stabilirea cuantumului burselor scolare pe anul 2012-2013 pentru 
unităţile scolare din unitatea administrativ- teritorială Marghita. 

 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 26 aprilie   2012. 

Având în vedere: art. 3 şi art. 4 din  Ordinul nr. 5576 din 7.10.2011 privind 
aprobarea  Criteriilor generale de  acordare a burselor  elevilor din învăţământul  
preuniversitar de stat , modificat si completat  cu Ordinul nr. 3470/7 martie 2012 a 
Ministerului Educatiei , Tineretului si Sportului  

                             HG 558  din 3 septembrie 1998 pentru modificarea anexelor nr. 
1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de 
acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii, studentii si cursantii 
din invatamantul de stat, cursuri de zi 

 Tinand cont de referatul nr. 2970 din 23.04.2012  al Biroului de contabilitate  prin 
care se mentioneaza sumele de bani stabilite prin  bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 
2012 si adresele  depuse de institutiile de invatamant din raza administativ/ teritorială  

Vazand avizul comisiei de buget finante si propunerile acesteia pentru stabilirea 
cuantumului unei burse  

 In baza art. 36 alin.6 pct. 1 si art. 45  din Legea 215/2001, legea administratiei 
publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare  

 
                              Hotărăşte: 

Art. 1  Se stabileste cuantumul  unei burse   de care poate beneficia elevii de la cursurile 
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, pe anul 2012-2013 pentru unităţile 
scolare din unitatea administrativ- teritorială Marghita, după cum urmează: 
 bursa de performanţă    300 lei  
 bursa de merit               200 lei 
 burse de studiu              150 lei 
 burse de ajutor social.      50 lei   
 
Art. 2  Prezenta hotărâre  se comunică  cu  : Institutia Prefectului Bihor, unităţilor de 
invatamant  din raza teritorială a municipiului , biroului buget-contabilitate , la dosar, 
spre afisare  
 
 
               Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
                 Szoke Francisc        Demeter Cornelia  
 
Nr. 57 din 26 aprilie 2012 
 
Adoptată cu votul a 13 consilieri “pentru”, 1 abtinere  din  14 consilieri prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

HOTĂRÂRE 
-  privind  aprobarea Regulamentului de organizare  si functionare a Strandului 
municipal Marghita si a taxelor de intare, respectiv parcare la strandul municipal.  
 
          Având în vedere Raportul Biroului  Financiar-Contabil inregistrat sub nr. 3073 din 
25.04.2011 
          Potrivit prevederilor O.G. 58/1998 privind organizarea si desfăşurarea  activităţii 
de turism  in România, cu modificările ulterioare  
           Luand act de HCL nr. 56 din 31.03.2011 pentru infiintarea serviciuluii  de interes  
local “ Strand  municipal Marghita” , ca serviciu fără personalitate  juridică  ce 
functionează în subordinea Consiliului local,  
           Cu avizul  comisiei juridice din cadrul consiliului local ,  
 În conformitate cu prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările ulterioare; 
          În baza prevederilor art. 282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia ; 
           In temeiul prevederilor art.36 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. c), precum şi ale 
art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 
2007, cu modificările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
          Art. 1 -Se aproba  Regulamentul de organizare  si functionare a Strandului 
municipal Marghita, conform anexei 1care face parte din prezenta hotărâre.  
 Art.2 – Se stabilesc taxele pentru Ştrandul municipal Marghita, pe anul 2012, 
conform Anexei  2 care face parte integrantă din prezenta hotărare. 
         Art. 3  - Se comunică prezenta hotărâre cu : Institutia Prefectului Bihor, SPACS 
Marghita, Biroul de administrare a domeniului public si privat, Biroul de urbanism . 
 
                 Presedinte de sedinta            Contrasemnează 
                      Szoke Francisc            jr. Demeter Cornelia  
 
MARGHITA 
Nr.  58 / 26.04.2012 
 
Adoptata cu votul ”pentru”  a 12 consilieri , 2 “impotriva” din 14 consilieri prezenti 
 
  
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                                                                 
JUD. BIHOR                                                                                              

MUNICIPIUL MARGHITA 
CONSILIUL LOCAL       

                            
Anexă la HCL nr.58 din 26.04.2012 

     
TAXELE 

pentru Ştrandul  municipal Marghita pe anul 2012 
                                       
 
 

Nr.crt. Specificatie 
Taxa datorată în 

anul 2012 
(lei/persoană) 

1 Taxă intrare pentru adulti 10 
2 
 

Taxă intrare copii,elevi,studenti, 
pensionari(lei/persoană) 

5 

3 Taxă parcare autoturisme in exteriorul 
perimetrului Ştrandului (lei/autoturism/zi) 

-    Amenajate 
- Neamenajate 

 
 
3 
2 

4 Taxă parcare autovehicule,cu exceptia 
autoturismelor,în exteriorul perimetrului 
Ştrandului(lei/autovehicul/zi) 

15 

5 Taxă ocupare teren pentru    
-corturi(lei/mp/zi) 
-rulote(lei/mp/zi) 

 
3,5 
4 

6 Taxă utilizare şezlong 
(lei/şezlong/zi) 

            5 

 
          
 
 
 
 
                 Presedinte de sedinta                 Contrasemnează 
                      Szoke Francisc            jr. Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind constituirea unor numere cadastrale din terenuri aflate 

 în domeniul privat al  municipiului Marghita 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 26 
aprilie 2012  
 
 Având în vedere referatul de specialitate nr. 2959 din 23.04.2012 al 
Compartimentului de cadastru din cadrul Biroului de urbanism, 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. c) și art. 45 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1   Se aprobă constituirea următoarelor numere cadastrale pe terenuri aflate 
în domeniul privat al municipiului Marghita în vederea întocmirii de documentații 
cadastrale de dezmembrare pentru imobilele – terenuri – aflate în proprietate privată a 
municipiului Marghita: 
 

Nr.cad. nou Supr. nr.cad. 
(mp) 

Nr.topo. 
vechi Cota/intreg Carte Funciara observatii 

 25 1148/2 25/96 mp. - C.F. nr. 102268 - Marghita 
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Aleea Tineretului 

 23 462/6 23/676 mp. - C.F. nr. 102266 - Marghita 
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Aleea Înfrăţirii 

 18 373/4 18/749 mp. - C.F. nr. 408 - Marghita Teren propr. privata a orasului constr. 
garaj pers. fizica C.Republicii 

 13 25/6 13/705 mp. - C.F. nr. 101058 - Marghita Teren propr. privata a orasului 
Marghita situata în C.Republicii 

 
 

Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Compartimentul de cadastru din cadrul Primăriei Marghita. 

 
Art. 3   Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Bihor, Primarul 

municipiului Marghita, Compartimentul de cadastru, la dosar. 
 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Szőke Francisc              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
   
   
Marghita, 
Nr.  59   din 26 aprilie 2012. 
 
Adoptată cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenţi 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

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

aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare  
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
24 mai 2012  
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului nr . 290 din 18 mai 
2012 de convocare a şedinţei  ordinare pentru 24 mai 2012 
     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 rectificarea de buget a municipiului Marghita pe anul 2012.  

                Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia de buget finante  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de încheiere a exerciţiului  bugetar  pe 
anul 2011.    

                Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia de buget finante  

 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea de subventii din bugetul local pentru anul 2012 
pentru proiectele depuse  de asociatiile culturale si sportive non profit, conform 
Regulamentului  de acordare a acestor subvenţii aprobat prin hotărâre de consiliu  

          Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia  socială, de cultură si tineret 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării directe a unei suprafete de  teren 
situat pe str. C.Republicii  nr. 49   avand  nr.cadastral 206 înscris in CF nr. 102232 
Marghita in vederea extinderii constructiei proprietatea domnului Papp Laszlo.  

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

  5. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare a  terenului aferent construcțiilor situate în Marghita, str. Calea Republicii nr. 33, 
identificat prin nr. cad.101896, înscris în CF nr. 101896 către SLI Petrom Suplac 
Marghita  

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

6.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare, a  imobilului, teren intravilan  în suprafaţă de 9 mp, situat pe str. Calea 



Republicii nr.73 , având nr. topo.351/3, proprietate privată a  municipiului Marghita, 
ocupat cu construcție de tip  spațiu comercial proprietate a S.C. ANEXA S.R.L. 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 privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare, a  imobilului, teren intravilan  în suprafaţă de 600 mp, situat în localitatea 
Gheneteanr.36/B , având nr. cad.963, proprietate privată a  municipiului Marghita, ocupat 
cu construcții administrative și social culturale proprietate a S.C. IONICA PRESTCOM 
S.R.L. GHENETEA 
                Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică, Comisia de urbanism  
8.Proiect  de hotarâre privind aprobarea amplasării si stabilirea locaţiei  pentru 
amplasarea  bustului poetului naţional Mihai Eminescu 
                Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică, Comisia de urbanism 
9.   Proiect de hotărâre   privind  aprobarea promovării  unei acţiuni în instanţă având ca 
obiect  suspendarea /desfinţarea  art. V din OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri 
financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice si a anulării  
actelor subsecvente  acesteia  emise de D.G.F.P. Bihor  pentru municipiul Marghita.  
                 Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia juridică  
 
10. Proiect de hotărâre   privind aprobarea Listei   de prioritate pentru acordarea 
locuinţelor construite prin ANL transa 2012  
                 Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de urbanism ,Comisia de 
administrare  domeniului public si privat  
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor 
subordonate 
                Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia juridică  
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scutirii de la impozitul datorat pe teren de către  
Composesoratul Urbarial “ Pădurea Verde”Marghita  si Composesoratul Stejarul Cheţ ,  
potrivit dispozitiilor Codului Fiscal   
                 Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                 Raport de avizare: Comisia de buget finante,Comisia juridică  
13. Proiect de hotărâre   pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpului de 
clădire  reprezentând  “ cabina portar” la unitatea de învăţământ Colegiul National 
O.Goga amplasată pe str. Piata Independentei nr. 1 Marghita, pe motivul autodemolării. 



                 Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                 Raport de avizare: Comisia de urbanism, Comisia de administrare a 
domeniuluipublic si privat , comisia juridică 
14. Proiect de hotărâre privind  acordarea de subventii din bugetul local  pentru cultele 
religioase din municipiul Marghita.  
                  Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                  Raport de avizare: Comisia  de buget finante  
15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse  umane, 
materiale si financiare pentru  gestionarea  situaţiilor  de urgenţă din municipiul Marghita 
pe anul 2012.  
                 Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                  Raport de avizare: Comisia  de buget finante , Comisia juridică 
16. Informare semestrială privind activitatea de apărare impotriva incendiilor si protectie 
civilă desfăşurată  de CLSD, SVSU , Compartimnetul situaţii de urgenţă din municipiul 
Marghita.  
                 Prezinta: Compartiment ISU  
17. Probleme diverse 

 
Art. 2 Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a  Consiliului Local al municipiului 
Marghita.  
Art. 3  Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, spre afisare, la dosar  
 
 

Presedinte de sedintă                                      Contrasemnează 
Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
 
 

Marghita, nr. 60  din 24 mai 2012 
Adoptată cu votul a  11 consilieri din 11 prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 

                                  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  contului de încheiere a exerciţiului  bugetar  pe anul 2011. 

 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa  ordinară din 24 mai 
2012 
 
Având în vedere : Raportul  de analiză pe bază de bilanţ contabil al doamnei ec. Bereteu 
Viorica- sef birou buget  contabilitate  
                               avizul favorabil al comisiei de buget-finante  
                                art. 57 alin.1 din Legea 273/2006  privind finanţele publice locale 
In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a  din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare   

 
                                                  Hotărăşte: 
 
 
 
Art. 1 Se aprobă contul de încheiere a exercitiului  bugetar pe anul 2011 conform anexei 
care face parte integrantă din  prezenta.  
 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Biroului fianciar-contabil, 
spre afisare, la dosar 
 
 
 
 
            Presedinte de sedinta                                      Contrasemnează 
                Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita, nr. 62 din 24 mai 2012 
 
Adoptată cu votul a   11 consilieri din  11 prezenti  
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotărâre 
privind acordarea de subvenții din bugetul local pentru anul 2012 pentru proiectele 

depuse de asociații culturale și sportive non profit, conform regulamentului de 
acordare a acestor subvenții aprobat prin hotărâre de consiliu local 

 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 24 
mai 2012, 
 

Având în vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finanțare a 
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita, 

Cu respectarea sumelor prevăzute în bugetul local pentru activități culturale și 
sportive, 

În urma cererilor însoțite de actele necesare depuse de asociațiile culturale și 
sportive din municipiul Marghita, în baza cărora s-a întocmit procesul verbal al comisiei 
social-cultură, tineret, sport, culte și învățământ a Consiliului Local al municipiului 
Marghita, 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități non profit de interes 
general, a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 priind finanțarea nerambursabilă din 
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe 
ramură de sport, a Hotărârii Guvernului nr. 1447 din 28.01.2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, a Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, 
modificat și completat prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2008, 

În baza art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 4, 5 și 6 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

Hotărăște 
 
 

Art. 1   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 
2012 destinate activităților culturale astfel: 

 
Asociația ”Grupul Tinerilor Marghiteni” pentru proiectul Clubul tinerilor 
marghiteni – 1100 lei 
Asociația ”Kécenlét” pentru proiectul Concurs regional de cunoștințe istorice – 
1300 lei 
Asociația Club Kiwanis Marghita pentru proiectul Copilăria, o lume de basm – 
600 lei 
Asociația cultural artistică ”Barcăul” pentru proiectul Promovarea și dezvoltarea 
tradițiilor folclorice de pe valea Barcăului – 1000 lei 



Asociația culturală ”Viitorul Artist” pentru proiectul Portul și tradiția bihoreană – 
500 lei 
Fundația Marah pentru proiectul Cunoștință prin cultură – 1250 lei 
Fundația cultural științifică ”Octavian Goga” pentru proiectul Tu alegi!, sloganul: 
NU violenței, DA fairplayului – 1000 lei 
Asociația Parteneri pentru comunitate pentru proiectul Un părinte informat = Un 
copil salvat – 1000 lei 
Asociația ”Romargareta” pentru proiectul Împreună de ziua internațională a 
Romilor ediția a IV-a – 750 lei 
Asociația ”Grupul Tinerilor Marghiteni” pentru proiectul Zilele tineretului ediția a 
II-a – 750 lei 
Asociația ”Margittai Oskoláért Társaság” pentru proiectul Bucuria de a fi copil – 
2000 lei. 
 
Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

contabilitate și Compartimentul juridic. 
 
Art. 3   Prezenta hotărâre va fi comunicată asociațiilor pentru încheierea 

contractelor prin grija compartimentului juridic din cadrul primăriei; de asemenea un 
exemplar va fi comunicat Instituției Prefectului Bihor, primarului municipiului Marghita, 
biroului contabilitate din cadrul primăriei, la dosar, spre afișare. 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Ternovan Marin              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
   
 
 
   
Marghita, 
Nr.    63   din 24 mai 2012. 
 
Adoptată cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenţi\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                                                                               

                              
 
                                                            Hotărâre 

- privind aprobarea amplasării si stabilirea locaţiei  pentru amplasarea  
bustului poetului naţional Mihai Eminescu 

 
 
   Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa de consiliu din data 
de 24 mai 2012  
    
Avand in vedere : 
  -  adresa nr.2811 din 14.04.2012     prin care Societatea  Cultural Patriotică  „ Avram 
Iancu „, filiala Marghita , solicită aprobarea locaţiei si amplasării  unui monument  
reprezentând  bustul poetului naţional Miahi Eminescu , în municipiul Marghita ,  
  - raportul de specialitate nr. 3655/17 mai 2012  întocmit de d-na Demeter Cornelia, în 
calitate de secretar al municipiului Marghita 
  -  prevederile Legii 422/2001privind protejarea monumentelor istorice art.3, art.36 
Cu avizul favorabil al comisiei de urbanism şi amenajare a teritoriului   
  - cu avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ,  

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

Hotărăşte: 
 
 Art.1 Se aprobă , în principiu, amplasarea bustului poetului naţional Mihai 
Eminescu , în scuarul  din  faţa Casei de Cultură Marghita si a Politiei municipiului 
Marghita, str. Eroilor,teren proprietate publică a municipiului Marghita,   
 
 Art.2 Amplasarea bustului se va face după obţinerea certificatului de urbanism şi 
a  avizului Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional 
 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiuluiMarghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului,Societatea 
Cultural Patriotică  „ Avram Iancu” Marghita. 
 
 

Presedinte de sedintă                                      Contrasemnează 
Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
 
 

Marghita, nr. 64 din 24 mai 2012 
Adoptată cu votul a  11 consilieri din 11 prezenti 



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                  Hotărâre 

            -  privind  aprobarea promovării  unei acţiuni în instanţă având ca obiect  
suspendarea /desfinţarea  art. V din OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri 
financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice si a 
anulării  actelor subsecvente  acesteia  emise de D.G.F.P. Bihor  pentru municipiul 
Marghita.  

 

Consiliul Local al municipiului Marghita ,întrunit in sedinta ordinară din 24 
mai 2012  

Avand in vedere referatul  de specialitate al compartimentului juridic, nr. 3668 din 
17.05.2012  

 Cu avizul comisiei juridice din cadrul Consiliului local  
 Având în vedere dispoziţiile art.21 alin 2 şi 3 din Legea 215/2001 republicată, 

modificată şi completată,  

             În temeiul art.115 alin.1, lit.b şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 

Hotaraste: 

Art. 1 Se aprobă promovarea unei acţiuni  în instanţă având ca obiect  
suspendarea/desfinţarea art. V din  OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri 
financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice si a anulării  
actelor subsecvente  acesteia  emise de D.G.F.P. Bihor  pentru municipiul Marghita.  

Art. 2 Se împuterniceşte  primarul municipiului Marghita pentru ducerea la îndeplinire  a 
prezentei hotărâri şi a face  demersurile  de reprezentare in faţa instantelor  de judecata .  

 
            Presedinte de sedinta                                      Contrasemnează 
                Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr.65 din 24 mai 2012 
 
Adoptată cu votul a  9 consilieri “ pentru “ , 2 “ impotrivă” din 11 consilieri prezenti  
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                         
  
                                                    Hotărâre  

- privind aprobarea Listei   de prioritate pentru acordarea locuinţelor 
construite prin ANL transa 2012  

 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 24. 
05.2012 

 
 

         Avand in vedere  procesul verbal nr.3674 din 18.05.2012  încheiat  cu ocazia 
întrunirii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor  de locuinţe construite prin ANL, 
        Văzând expunerea de motive- raport de specialitate  nr..3675 din 18.05.2012 
        Ţinând cont de Regulamentul 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.  28 din 29.02.2012   privind aprobarea graficului  
calendar de lucru al comisei sociale  de analiză a solicitarilor de locuinte ANL 
        Cu avizul  favorabil al comisiiilor de specialitate din cadrul Consiliului local ,  
        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 şi lit. e 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 2012 şi a celor  devenite disponibile  prin renunţarea titularilor de contract,  
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 sedinta                                      Contrasemnează 
                Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 66 din 24 mai 2012 
 
Adoptată cu votul a   11 consilieri din  11 prezenti  
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate  
      
     Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.05.2012                                                                          

  Văzând referatul de specialitate înregistrat cu nr.3513/14.05.2012,  întocmit de d-
na Koszta Tunde , în calitate de inspector la Compartimentul resurse umane  , avizul 
favorabil al comisiilor de specialitate, 

 Având în vedere prevederile art.61 alin 3 şi alin.4  din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001 , republicată , prevederile Codului Muncii , a Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, , republicată şi actualizată, Legii 
nr.7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarilor publici şi a Legii  nr.477/2004  
privind Codul de conduită  al personalului  contractual din cadrul  autorităţilor şi 
instituţiilor  publice,  

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

Hotărâşte 
 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare  al aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate, conform  
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.2 Prezenta hotărâre abrogă hotărârea nr. 81/23.07.2009 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei municipiului Marghita și a 
instituțiilor subordonate autorităților locale. 

Art. 3   Prezenta    se  comunică cu :Instituţia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, direcția , serviciile, birourile, compartimentele din aparatul de 
specialitate al primarului şi   instituţiilor subordonate spre afişare , pe site-ul primăriei, la 
dosar 

 
Președinte de ședință      Contrasemnează 
Ternovan Marin     Secretar jr. Demeter Cornelia 
 

 
 
 
Adoptată cu votul a  11 consilieri  pentru din 11 prezenţi 
  
MARGHITA 
Nr. 67 din 24.05.2012 

 





















































































CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotararea  
privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita. 
 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 24 
mai 2012, 

 Văzând referatul  de specialitate  întocmit prin grija Biroului  de contabilitate  prin 
care se propune repartizarea sumelor pentru cultelor religioase , în baza  sumei  
stabilite la adoptarea  bugetului local prin HCL  nr. 18 din 3 februarie 2012 privind 
aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli  

 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 

    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. 18 din 3   februarie 2012. 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 
 Ternovan Marin         Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Marghita, nr. 68  din 24 mai 2012 
 
Adoptată cu votul a 12 consilieri din 12 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  2012 
 

           Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din  
24.05.2012   
         Având in vedere referatul de specialitate nr.          din           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 şi al Comisiei juridice 
          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  2012, 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 
    Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 69 din 24 mai 2012 















CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

16.07.2012    
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară 
din  16. 07. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr 79 din 11.07.2012 
     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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a 
municipiului Marghita pe anul 2012. 
                  Initiator: primar, Pocsaly Zotlan Ladislau  
 
2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  unui împrumut intern  in vederea asigurării  
finanţării  unor obiective de investiţii  de interes local  si aprobarea caietului de 
sarcini  pentru contractarea imprumutului  în vederea organizării  licitaţiei publice 
pentru accesarea împrumutului bancar.  
                  Initiator: primar, Pocsaly Zotlan Ladislau 
 

 
Art. 2 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
 
 
         Presedinte de sedinta                                                 Contrasemnează 
                Horvath Sandor               Demeter Cornelia  
 
 
             
 
Marghita, nr. 5/16.07.2012 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a   14 consilieri din 14 prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                                 
 
                                                    HOTARARE 
  - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita 
 pe anul 2012 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinţa extraordinara  
din 16.07.2012  

 
Avand in vedere  referatul de specialitate întocmit de doamna contabil Kalmar I. 

Gyongyi  si inregistrat sub nr. 5087/11.07.2012 
In baza art. 19 alin.1 si 2  din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale  

si a art. 45 si art. 36 alin. 4 lit. a din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale , 
republicată, cu modificările si completările ulterioare  
 
                                             

                                    HOTARASTE: 
 
Art. 1  Se aproba rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli  a municipiului 

Marghita, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta.  
 
Art. 2 Se modifică  corespunzător   lista  privind obiectivele de investitii cuprinse 

în anexa nr. 6  din HCL nr. 18/3.02.2012. 
 
Art. 3  Prezenta hotărâre se comunica cu: 
                     Institutia Prefectului Bihor 
                     Biroului  financiar –contabil  
                     D.G.F.P. Bihor 
                     la dosar  
 
 

         Presedinte de sedinta                                                 Contrasemnează 
                Horvath Sandor               Demeter Cornelia  
 
 
             
Marghita, nr. 6/16.07.2012 
 
 
 
 
 



CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
           

 
 

Hotărâre 
- aprobarea  unui împrumut intern  in vederea asigurării  finanţării  unor obiective 
de investiţii  de interes local  si aprobarea caietului de sarcini  pentru contractarea 
imprumutului  în vederea organizării  licitaţiei publice pentru accesarea 
împrumutului bancar.  

 
 
 
 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa extraordinară 
din 16.07.2012 

 
Analizând referatul de specialitate nr. 5135 /12.07.2012 întocmit prin grija 

Biroului de urbanism şi amenajare a teritoriului şi  a Biroului financiar- contabil  
In baza OUG 64/2007 privind datoria publică  cu modificările şi completările 

ulterioare coroborate cu  prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , precum şi cu cele ale H.G. nr. 
9/2007  privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a 
imprumuturilor locale cu  modificarile si completările ulterioare  

Ţinând cont  de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă  
pentru elaborarea actelor normative , republicată cu modificările şi completările 
ulterioare 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a Autonomiei 
Locale , adoptată la Strasbourg  la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997, 
precum şi prevederile art. 942 şi urm. din Codul civil , referitoare la contracte şi convenţii 

In baza art. 110  lit. a  si lit. c  din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii cu toate  modificările şi completările ulterioare  

In temeiul art. 36 alin. 2 şi alin. 4 lit. b , ale art. 45 alin. 2 lit. b precum şi ale art. 
115 alin. 1 lit. b , alin. 3,5şi 6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare  

 
Hotărăşte  

 
Art. 1 Se aprobă , in principiu,   accesarea unui împrumut  bancar intern în sumă de 
12.300.000 lei pe o perioadă de rambursare de 15  ani.  
 
Art. 2 Se aprobă obiectivele de invetiţii finaţate din creditul intern  cuprinse in Anexa nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 



Art. 3  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de investiţii ce vor fi 
finanţate şi carateristicile principale ale obiectivelor de investiţii finanţate din creditul 
intern , prevăzute in anexele 2-9 
 
Art. 4 Se aprobă  documentatia descriptiva  privind contractarea finantarii rabursabile 
interne –linie de finantare   in cuantum de  12.300.000 lei conform  anexei  nr. 10 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre şi aplicarea  procedurii  de negociere  cu 
publicare prealabilă a unui anunţ de participare in vederea accesarii imprumutului bancar.  
 
Art. 5 Se aprobă  constituirea  garanţiei din veniturile proprii ale bugetului local al 
municipiului Marghita pentru contractarea împrumutului intern.  
 
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroul de contabilitate , compartimentul de achizitii, Comisia de 
autorizare a imprumuturilor  locale- Ministerul Fiantelor Publice  
 
 
 
 
 
         Presedinte de sedinta                                                 Contrasemnează 
                Horvath Sandor               Demeter Cornelia  
 
 
             
 
 
Marghita, nr. 7/16.07.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

18.07.2012    
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
18. 07. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr    80   din  12.07.2012  
     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 incetarea mandatului  de consilier local ca 
urmare a  demisiei  domnului Moca Gavril Ciprian 

2. Proiect de hotarare privind  validarea mandatului  de consilier local  in 
Consiliul local  al municipiului Marghita a domnului Pop Viorel , următorul 
supleant pe lista de candidaturi a PNL 

3. Proiect de hotarare  privind alegerea viceprimarului  municipiului Marghita. 
4. Proiect de hotarare privind constituirea  comisiilor de specialitate  din cadrul 

Consiliului Local  
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local al municipiului Marghita in mandatul 2012-
2016 

 
Art. 2    Se aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din 16.07.2012  
 
Art. 3      Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor 
                                                      Primarul municipiului Marghita  
                                                      la dosar 
                                                       spre afisare  
 
 
                           Presedinte de sedinta    Contrasemnează 
                      Horváth Sándor             Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 8 din 18 iulie 2012  
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
 
 
                                        HOTARARE 

pentru constatarea încetării  de drept a mandatului  de consilier local a 
domnului Moca Gavril Ciprian  

 
 
     Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 
18.07.2012 
 
         In temeiul art. 9 , art. 10 si art. 12 din Legea 393/2004 privind Statutul alesilor 
locali 
        Cu respectarea prevederilor Legii 215/2001, legea administratiei publice locale , 
republicata cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                                              Hotărăşte: 
 
 Art. 1 Constată  încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Moca Gavril 
Ciprian  în urma demisiei acestuia. 
 
  Art. 2 Se declară  vacant mandatul  de consilier  local  de pe listele PNL.  
 
  Art. 3 Prezenta hotarâre se cumunica cu : 
                    Institutia Prefectului Bihor 
                    primarul municipiului Marghita 
                     la dosar    
 
  
 
 
 
             Presedinte de sedinta    Contrasemnează 
               Horvath Sandor                                                        Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita, Nr.9 din 18 iulie 2012 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de  consilier local a domnului Pop Viorel  , următorul 
supleant pe lista PNL pentru alegerile din 10 iunie 2012  
 
  
               Consiliul Local al municipiului Marghita; 
               Având în vedere: 
               -  procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Marghita; 
               - prevederile art. 32 şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 20/2008 publicată în M.O.nr.177/7.03.2008. 
                - prevederile  Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali  .            
 În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 ART.1 Se validează alegerea următorului consilier în Consiliul Local al municipiului 
Marghita: 
                
Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele Lista pe care a candidat 

1  Pop Viorel  PNL 
 
Art. 2  Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. Persoana 
al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului cu: 
 - primarul municipiului Marghita 
 - Instituţia Prefectului judeţul Bihor  
 
 
 
             Presedinte de sedinta    Contrasemnează 
               Horvath Sandor                                                        Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Nr. 10 din 18 .07.2012  





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                                           HOTĂRÂRE 
           -privind  organizarea comisiilor de specialitate  ale Consiliului local al municipiului 
Marghita 
 
 
 
            Consiliul Local al municipiului Marghita,  întrunit în sedinta ordinară din 18.07.2012  
               In conformitate cu  prevederile  art. 15 alin. 1 si art. 17 din O.G. 35/2002  aprobată prin  
Legea 673/2002 privind Regulamentul  cadru de organizare  si functionare a consiliilor locale si 
cu art.  54 din legea 215/2001 , republicată, cu modificările si completările  ulterioare 
               In baza art. 54  din Legea 215/2001 , legea administratiei  publice locale, republicată 
 

Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se constituie  un număr  de 5 comisii de specialitate  ale Consiliului  local al municipiului 
Marghita si anume: 
 

1. Comisia  de buget  finante  si administrarea  domeniului  public si privat 
  Arkosi Anton  -comisia de bază 

                        Almasi  Stefan  
  Durnea Cosmin  
  Cheregi Gheorghe –comisie de bază 

                        Ciarnau Claudiu     -comisie de bază                         
             

2. Comisia  de urbanism  si amenajarea teritoriului  
    Horvath Sandor 
    Kotlar Norbert 
    Lazăr Ioan  -comisie de bază 
    Mărieş Mihaela 
    Ciarnau Claudiu  
 

             3. Comisia socială, învăţământ, sănătate, culte si protectie socială 
                           Nagy  Gabriella 
                           Arkosi Anton  
                           Timar Iuliu  
                            Ilies Moise –comisie de bază 
                           Carp Mariana Florinela –comisie de bază 

3. Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană 
           Botoş Alexandru  -comisie de bază 
           Papai Iosif 
           Timar Iuliu – comisie de bază 
           Şandor Emil –comisie de bază 
           Cheregi Cheorghe 



 
4. Comisia turism, mediu  si agricultură 
            Almasi Stefan – comisie de bază 
            Botos Alexandru  
            Lazăr Ioan  
            Sandor Emil  
             Pop Viorel  -comisie de bază 
 
Art. 2 Atributiile, sarcinile  si modul de funczionare  al comisiilor  se vor stabili prin 

regulamentul  propriu de functionare al consiliului local. 
 
 
                 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica: 
                                  Institutiei Prefectului Bihor 
                                  pentru afisare 
                                   la dosar 
 
 
 
 
                        Presedinte de sedinta    Contrasemnează 
                        Horvath Sandor               Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Marghita, Nr. 12 din 18 iulie 2012 
 









































































CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

27.09.2012   şi a procesului verbal a sedintei  ordinare  a  Consiliului Local din 
16.08.2012 

 
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
27. 09. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr .     din  20.01.2012 
     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  rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2012 
                     Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia de buget finante 
                                                   Comisia juridică 

      2. Proiect de hotărâre privind  majorarea tarifelor pentru colectarea, transportarea si 
depozitarea gunoiului menajer  de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă, 
Canalizare şi Salubritate , începând cu 1.10.2012 

                     Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia de buget finante 
                                                   Comisia juridică 

     3. Proiect  de hotarâre   privind majorarea tarifelor la canalizare, apă, şi epurare 
biologică utilizate de Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubritate , 
începând cu 1.10.2012 

                     Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia de buget finante 
                                                   Comisia juridică 

    4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scutirii de la impozitul datorat pe teren de către  
Composesoratul Urbarial “ Pădurea Verde” Marghita  si Composesoratul Stejarul Cheţ ,  
potrivit dispozitiilor Codului Fiscal   

                     Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia de buget finante 
                                                   Comisia juridică 



   5.Proiect de 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  si prescolare din  UAT Marghita  

                     Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia socială, cultură, tineret  

  6. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces  şi a Listei  
solicitanţilor care nu au acces  la acordarea locuinţelor construite  prin fonduri ANL 

                Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                                    Comisia juridică 
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare, a  imobilului, teren intravilan  în suprafaţă de 9 mp, situat pe str. Calea 
Republicii nr.73 , având nr. topo.351/3, proprietate privată a  municipiului Marghita, 
ocupat cu construcție de tip  spațiu comercial proprietate a S.C. ANEXA S.R.L. Marghita 

                Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de urbanism 
                                                    Comisia de buget, finante si administrarea domeniului 
public si privat 
                                                     Comisia juridică 
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare, a  imobilului, teren intravilan  în suprafaţă de 600 mp, situat în localitatea 
Ghenetea  nr.36/B , având nr. cad.963, proprietate privată a  municipiului Marghita, 
ocupat cu construcții administrative și social culturale proprietate a S.C. IONICA 
PRESTCOM S.R.L. GHENETEA 

                Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de urbanism 
                                                    Comisia de buget, finante si administrarea domeniului 
public si privat 
                                                     Comisia juridică 
9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării directe a unei suprafete de  teren 
situat pe str. C.Republicii  nr. 49   avand  nr.cadastral 206 înscris in CF nr. 102232 
Marghita in vederea extinderii constructiei proprietatea domnului Papp Laszlo.  

          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică , Comisia de urbanism 
10.Proiect de hotărâre  pentru constituirea unor numere cadastrale  din terenuri aflate în 
domeniul public al municipiului  Marghita. 

          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică 
 
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 74 din 24.06.2010 privind  
constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT GROUP  

          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                Raport de avizare : Comisia juridică  



12. Informare privind stadiul  de pregătire a unităţilor de învăţământ din municipiul 
Marghita  pentru anul scolar 2012-2013 . 
 
13. 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                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 Marghita, Nr.26  din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

   
Hotărâre 

- privind majorarea tarifelor pentru colectarea, transportarea si depozitarea 
gunoiului menajer  de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi 
Salubritate  
 
 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 
27.09.2012 
          Având în vedere adresa SPAACS nr.  1497/12.09.2012  cu nr. de inregistrare la 
Primaria Marghita  6781/17.09.2012 
           Luând act de Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 
potrivit căreia s-a dispus încetarea activităţii  depozitului  de deşeuri  existent la Marghita 
începând cu anul 2010 ;precum şi contractul de prestări servicii publice de depozitare 
incheiat de SPAACS Marghita cu S.C.ECO  Bihor S.R.L.cu sediul în Oradea  Sos. 
Borsului nr. 3/N 
         Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante din cadrul Consiliului local  
          Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilitatii  publice nr. 51/2006, cu 
modificarile si completările ulterioare 
          In baza art. 36 alin. 4 lit.c din Legea 215/2001  legea administratiei publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare 
                                                        
                                                         Hotărăşte: 
 

Art. 1  Se aprobă majorarea tarifului pentru colectarea, transportul şi depozitarea 
gunoiului menajer la  58,57 lei/mc si   9.95 lei/pers. /lună. Tariful contine TVA.                                         

    Art. 2 Prezenta hotărâre se comunica cu . 
                                           Institutia  Prefectului Bihor 
                                           Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi 
Salubritate Marghita 
                                           Primarul muicipiului Marghita 
                                           La dosar. 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 Marghita, Nr.28  din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 9  consilieri , 6 impotriva , 1abtinere din 16 prezenti  
 



JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                                     
   

Hotărâre 
- privind majorarea tarifelor la canalizare, apă, şi epurare biologică utilizate de 
Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubritate , începând cu 
1.10.2012 
 
 
 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 
27.09.2012 

          Având în vedere: 

- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubritate nr. 
1217/10.09.2012 cu nr. de inregistrare la Primaria Marghita  de 6782 din 17.09.2012 
însoţită de memoriile justificative 

- văzând avizul  eliberat de Autoritatea Naţională de Reglementare  pentru Serviciile 
Comunitare de utilităţi Publice nr. 2381509 din 29.08.2012 privind stabilirea 
preţurilor la apa potabilă, a tarifelor la canalizare şi epurare biologică pentru 
prestatorul S.P.A.C.S Marghita  

- Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante din cadrul Consiliului local  
- În conformitate cu prevederile art. 34 alin. 5 din legea  nr. 241/2006 , legea servicului 

de alimentare cu apă şi canalizare , cu modificările şi completările ulterioare 
- In baza dispoziţiilor Legii 215/2001, legea administratiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aprobă majorarea tarifelor la apă, canal si epurare biologică   după cum 
urmează: 

 

Activitate Tarif fără TVA                  -LEI/mc 

APA  

-populatie  3,36 

-agenti economici 3,36 

CANAL  

-populaţie 0,95 

-agenţi economici 0,95 



EPURARE BIOLOGICĂ  

-populaţie 0,63 

-agenţi economici 0,63 

 
      
             Art. 2 Tarifele se vor pune în aplicare începând cu 1.10.2012 
 
             Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu . 
                                           Institutia  Prefectului Bihor 
                                           Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi 
Salubritate Marghita 
                                           Primarul muicipiului Marghita 
                                           La dosar. 
 
 
 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marghita, Nr.29  din 27 septembrie 2012 
 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 9 consilieri , 1 abtinere , 6 impotriva  din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
                                                                                                                       
                                                        HOTĂRÂRE 
-pentru aprobarea scutirii de la impozitul datorat pe teren de către  Composesoratul 
Urbarial “ Pădurea Verde” Marghita  si Composesoratul Stejarul Cheţ ,  potrivit 
dispozitiilor Codului Fiscal   
 
 
       Consiliul local al municipiului Marghita , intrunit in sedinta ordinară din 27  
septembrie 2012  
 
       Avand in vedere : Raportul de specialitate  al biroului impozite si taxe locale  nr. 
1/3128 din 18.09.2012 întocmit de d-na sef birou taxe si impozite locale ec. Diaconu 
Anca  
                                      Solicitările  motivate ale Composesoratului  Urbarial  
“ Pădurea Verde” Marghita  si Composesoratul Stejarul Cheţ  depuse atât în mai-iunie 
2012 cât si  cererea depusă sub nr. 1/3128/17.09.2012 a Composesoratului Urbarial 
Pădurea Verde Marghita.  
         In baza art. 125 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 –Codul de procedură  fiscală si art. 286 
alin. 5 din Legea nr. 571/2003 –Codul fiscal  
         Luand act de HCL nr. 143/20011  prin care s-au adoptat taxele si impozitele locale 
pe anul 2012  
       In  conformitate cu art. 36 alin. 2 din Legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale                                        Hotărăşte. 
 
Art. 1 Se aprobă  scutirea de la impozitul datorat pentru terenul extravilan  avand 
categoria de folosintă “ pădure” în suprafaţă de 174,41 ha si terenul avand categoria de 
folosinţă „ păşune” în suprafaţă de 188,50 ha  pentru Composesoratul Urbarial „ Pădurea 
Verde” Marghita. 
Art. 2  Se aprobă scutirea de la impozitul datorat pentru terenul extravilan  având 
categoria de folosinţă „ pădure” în suprafaţă de 97,75 ha şi terenul având categoriade 
folosinţă „ păşune” în suprafaţă de 111,65 ha pentru Composesoratul Stejarul Cheţ.  
Art. 3 Scutirea  prevăzută la art. 1 şi 2  se aplică cu începere de la data  întâi a lunii 
următoare celei în care au fost  înregistrate documentele justificative depuse de către 
solicitanti 
Art. 4  Prezenta hotarare  se comunica cu : Composesoratul  Stejarul Chet, 
Composesoratul Urbarial Pădurea Verde Marghita,  Biroul de taxe si impozite locale , la 
dosar.  
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 30 din 27.09.2012 
Adoptată cu votul “ pentru”  a 16 consilieri din 16 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 27 septembrie 2012 

 
Avand in vedere solicitările unităţilor scolare şi prescolare  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  în consiliul de administratie la unităţile de 
invatamant din raza teritorală a localităţii : 

 
Colegiul  National „Octavian Goga”   a   domnilor   Durnea Cosmin 
                                                                                     Maries Mihaela 
                                                                                     Pop Viorel 
 
Liceului  Tehnologic  „Horea”             a  domnilor   Maries  Mihaela 
                                                                                    Carp Mariana 
 
Liceului Teoretic „Horvath Janos”      a domnilor     Arkosi Anton  
                                                                                     Horvath Sandor 
                                                                                     Papai Iosif 
 
 Art. 2 Se aproba desemnarea  în  comisia  de evaluare si asigurare a calitatii 
învăţământului  CEAC  la : 
 
  Colegiul National Octavian Goga a   d-nei   Carp Mariana 
 
 
  Liceului Teoretic Horvath Janos   a    d-lui  Almasi Stefan  



  
  Liceului Tehnologic  Horea   a            d-lui   Durnea Cosmin  
 
          Art. 3    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        Cheregi  Gheorghe 
Gradinita cu program prelungit nr. 4   d-l         Sandor Emil  
 
            Art. 4 Prezenta hotarare se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, Unitatilor de 
invatamant , primarul municipiului Marghita, persoanelor desemnate 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
 
 Marghita, Nr.31  din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA         
                                      

            
     HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces  şi a Listei  solicitanţilor 
care nu au acces  la acordarea locuinţelor construite  prin fonduri ANL 

 
 Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară  din 
data de   27 septembrie  2012,  

 Având în vedere expunerea de motive a domnului  Lucaciu Cornel  - şef  birou 
administrare a domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, în calitate de secretar al Comisiei sociale de analiză,inregstrat sub nr. 6187 
din 19.09.2012 

 prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL,  
 prevederile H.G. nr.592/2006 privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare 

a Legii nr.152/1998, cu modificările ulterioare,  
Regulamentul cadru , modalitatea , criteriile  de analiză şi soluţionare a cererilor de 

atribuire a  locuinţelor  , aprobat prin HCL nr.  58/2009, 
Graficul calendar de lucru al comisiei sociale  de analiză  a solicitărilor de locuinţe 

ANL, aprobat prin HCL nr.16/02.08.2012,  
        Luând act de Procesul verbal nr. 6186/19.09.2012 încheiat cu ocazia  întrunirii 
Comisiei sociale  de analiză şi soluţionare a solicitărilor de locuinţe  pentru tineri 
destinate închirierii în baza Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL 
       Cu avizul comisiei  de administrare a domeniului public si privat din cadrul 
Consiliului Local  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 şi art. 115  lit.b Legii 215/2001, legea 
administraţiei   publice locale  

Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aproba lista solicitanţilor care au acces la locuinţă  prin indeplinirea 
prevederilor punctului A  din criteriile-cadru , conform anexei 1 

 
Art. 2  Se aproba lista solicitanţilor care  nu au acces la locuinţă  prin neindeplinirea 

prevederilor punctului A  din criteriile-cadru , conform anexei 2 
 

Art. 3 Prezenta hotarâre se comunica cu: Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita , Biroului de administrare a domeniului public şi privat, spre 
afişare . 

 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 Marghita, Nr.32  din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti  



Consiliul Local al Municipiului  Marghita  
 
 

HOTĂRÂRE  
- pentru constituirea unor numere cadastrale 

din terenuri aflate în domeniul public al municipiului  Marghita. 
 

 
Consiliul Local  al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară  din 27 

septembrie  2012 
             Având în vedere referatul de specialitate al  compartimentului de cadastru din 

cadrul  Directiei Tehnice inregistrat sub nr. 6736  din 13.09.2012  

             Cu avizul comisiei de buget finante si administrare a domeniului public si privat  
si al 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  unor  numere  cadastrale pe terenuri  proprietate privata  a 
municipiului Marghita, după cum urmează: 
 

Nr.cad. 
nou 

Supr. 
nr.cad. 
(mp) 

Nr.topo. 
vechi Cota/intreg Carte Funciara observatii 

 49 362/2 
355/3 

34/1072 mp. 
15/511 mp. 

- C.F. nr. 100901 - 
Marghita 

- C.F. nr. 100921 - 
Marghita 

Teren propr. privata a 
orasului,constr. garaj pers. 

fizica I.L.Caragiale CT3 

 43 362/2 
355/3 

22/1072 mp. 
21/511 mp. 

- C.F. nr. 100901 - 
Marghita 

- C.F. nr. 100921 - 
Marghita 

Teren propr. privata a 
orasului,constr. garaj pers. 

fizica I.L.Caragiale CT3 

 22 23/4 22/375 mp. - C.F. nr. 101051 - 
Marghita 

Teren propr. privata a 
orasului,constr. garaj pers. 
fizica P-ţa Independenţei 

 414 
78/4 250 - C.F. nr. 2633 - 

Marghita 

Teren şi constructii propr. 
pers. fizica str. Litoralului nr. 

13, fam. Popp 

78/5 164/586 - C.F. nr. 102331  - 
Marghita 

Teren propr. privata a mun. 
Marghita 

 106 1964/2 
1964/3 

64/2471 
42/6827 

- C.F. nr. 110 – 
Marghita 

- C.F. nr. 305 – 
Marghita 

Teren in proprietatea privata 
a 

 mun. Marghita (acces 
TRW) 

 



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, Directia Tehnica -Compartimentul de  cadastru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 Marghita, Nr.33 din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                              

Hotărâre 
  - pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 74 din 24.06.2010 privind  constituirea 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT GROUP  

 
Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 

27.10.2012, 
Având în vedere solicitarea  Directiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeten 

Bihor nr.10572 din 17 septembrie 2012  
Ţinând cont de prevedere: 

- art. 11, 12, 13, ale art. 36, alin. (7), lit. c) şi ale art. 92 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

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

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

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

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

 
HOTĂRÂŞTE 

Art. 1  Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local   nr. 74/2010 care va avea  
următorul continut: 
          Se imputerniceste  domnul Pocsaly Zoltan , primar al municipiului Marghita 
să reprezinte Consiliul Local Marghita în Adunarea Generală a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP . 
 
Art. 2 Celelalte articole ale hotararii mai sus mentionate raman neschimbate.  
 
Art.3  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

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

                     -     Primarul municipiului Marghita 
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 Marghita, Nr.34  din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 16 consilieri , din 16 prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
 

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

30.10.2012   şi a procesului verbal a sedintei  ordinare a  Consiliului Local din 
27.09.2012 

 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   
ordinară din  30. 10. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de 
convocare a şedinţei ordinare  , nr 242 din 22.10.2012 
     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 rectificarea bugetuluide venituri si cheltuieli a municipiului 
Marghita  
             Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia de buget finante  
 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de inscriere a datelor in registrul agricol 
prin punerea in aplicare a Ordinului nr. 95/2010 
             Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare. Comisia de turism , mediu si agricultura  
 
3. Proiect de  hotărâre pentru reglementarea  circulatiei pe străzile: N.Bălcescu, Zona 
staţiei de autobuz de pe str. N. Bălcescu , str.Tudor Vladimirescu, str. Herculane, str. 
Crinului (strada care trece prin fata strandului vechi) şi str. Gării. 
             Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridica  
 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului  de ocupare a functiilor publice din 
unitatea administrativ  teritoriala Marghita.  
          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare. Comisia juridica 
 
5. Proiect de hotarare pentru avizarea terenurilor utilizate  pentru activitati social 
umanitare in vederea scutirii de la plata  obligatiilor bugetare a Fundatiei Van Den Heerik 
in conformitate  cu art. 285 lit. c din Legea 571/2003 privind Codul fiscal  



          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de buget finante  
 
6. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea scutirii de la impozitul datorat pe teren  de către  
Composesoratul Urbarial  Ghenetea, potrivit  Codului Fiscal 
          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de buget finante  
 
7. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea  în principiu  a vânzării  terenurilor aferente  
constructiilor cu destinatia garaje auto  proprietatea persoanelor fizice.  
           Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
8. Proiect de hotarare pentru pentru aprobarea vanzării în principiu, a terenului în cotă  de  
238 mp. , teren proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102319 CF 102319 
Marghita , teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  domnului  
Dusko Paul  din Marghita str. Brindusei  nr. 10 B.  
          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
9.  Proiect de hotărâre privind  cuprinderea în domeniul public al municipiului Marghita a 
unor suprafete de teren  , situate în municipiul Marghita , in vederea concesionării  
directe către SC  Electrica Distributie – Transilvania Nord S.A. – Sucursala  Oradea.  
          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
10. Proiect de hotatare  privind acordarea de subventii din bugetul local pentru anul 2012  
pentru proiectele depuse  de asociatii culturale si sportive  nonprofit , conform 
regulamentului  de acordaqre a acestor subventii  aprobat prin hotarare de consiliu local.  
                   Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare. Comisia de cultura, sport, tineret, invatamant.  
 
11. Probleme diverse  
 
Art. 2 Se aproba completarea ordinii de zi cu   următoarele puncte: 
 
1. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare, a  imobilului, teren intravilan  în suprafaţă de 9 mp, situat pe str. Calea 
Republicii nr.73 , având nr. topo.351/3, proprietate privată a  municipiului Marghita, 
ocupat cu construcție de tip  spațiu comercial proprietate a S.C. ANEXA S.R.L. Marghita 

                Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de urbanism 
                                                    Comisia de buget, finante si administrarea domeniului 
public si privat 
                                                     Comisia juridică 



2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării directe a unei suprafete de  teren 
situat pe str. C.Republicii  nr. 49   avand  nr.cadastral 206 înscris in CF nr. 102232 
Marghita in vederea extinderii constructiei proprietatea domnului Papp Laszlo.  

          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică , Comisia de urbanism 
 
Art. 3  Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local.  
 
Art. 4  Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
 
 
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemnează 
Almasi Stefan                Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 35 din 30.10.2012 
 
Adoptată cu votul  “ pentru” a 14 consilieri  din 14 prezenti, 17 în functie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
 
 
                                               Hotărâre 
       privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  a municipiului Marghita  
pe anul 2012 
 
 
 
     Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 30.10.2012; 
     Avand in  vedere referatul de specialitate nr. 7683 din 19.10.2012 întocmit prin grija 
Biroului de buget contabilitate , avizul comisiei de specialitate, 
       In temeiul  art.19 alin. 1 si 2 din Legea 273/2006  privind finantele publice locale 
precum si art.  45 ,  art. 36 alin. 4 lit. a   din Legea 215/2001 , legea administratiei publice 
locale  , R, cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                                         Hotaraste: 
 
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al municipiului Marghita  
pe anul 2012  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
 
Art. 2  Prezenta hotarare se comunica cu : 
                            Institutia Prefectului Bihor 
                             Biroului financiar-contabil 
                             D.G.F.P.Bihor 
                              la dosar 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZA 
 Almasi Stefan               jr. Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 voturi pentru  din 15 prezenti  
 
Marghita,  
Nr.36 /30.10. 2012 
 
 
 





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
HOTARARE  

- pentru reglementarea  circulatiei pe străzile: N.Bălcescu, Zona staţiei de autobuz 
de pe str. N. Bălcescu , str.Tudor Vladimirescu, str. Herculane, str. Crinului 
(strada care trece prin fata strandului vechi) şi str. Gării. 

 
 
                 Consiliul Local al municipului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 
30 octombrie 2012  
                 Avand in vedere referatul de specialitate  nr. 7713 din 22.10.2012  intocmit de 
d-l Lucaciu Cornel – sef birou Administrare domeniului public si privat  
                In conformitate cu O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
actualizată; 

- H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea O.U.G. 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice actualizată; 

- O.G. nr. 43 din 23.08.1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobată prin 
Legea 82. din 15.04.1998 actualizata;  

         Obţinând avizele de la  Politia  municipiului Marghita  referitor la modificări  
circulatie rutieră 
       In  baza art. 36 alin. 2 lit. c din legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale 
                                 Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba următoarele modificări ale circulatie rutiere pe raza teritoriala a 
municipiului Marghita: 
          
- Str. Jokai Mor de la intersecţia cu str. C Republicii până la intersecţia cu str. 

Litoralului va fi cu Sens Unic cu acces dinspre str. C Republicii,  pe str. 
Litoralului la intersecţia cu str. Jokai Mor vor fi instalate două indicatoare rutiere; 
indicatorul rutier Oprire şi indicatorul rutier obligatoriu la dreapta. La începutul 
sectorului de drum de pe str. Jakai Mor la intersecţia cu str. Litoralului va fi 
amplasat pe partea dreaptă din direcţia Ştrandului municipal indicatorul 
ACCESUL INTERZIS tuturor vehiculelor. 

 
- Pe str. N.Bălcescu se vor instala indicatoare rutiere OPRIREA INTERZISĂ pe 

segmentul de drum cuprins între Grădiniţa nr. 1 şi  intersecţia cu str. I.L. 
Caragiale, pe partea dreaptă a sensului de mers dinspre Primărie spre str. I.L. 
Caragiale. 

 
- În zona staţiei de autobuz de pe str. N. Bălcescu, lângă parcul din faţa Primăriei  

se vor instala indicatoare rutiere  OPRIREA INTERZISĂ pe partea dinspre Parc 
pe segmentul de drum cuprins între intersecţia cu str 1Decembrie -  pe str. Jean 
Calvin – str. N. Bălcescu până la  intersecţia cu str. C. Republicii ( până în zona 



indicatorului Accesul interzis tuturor vehiculelor dinspre str. N. Bălcescu spre 
Primărie.)  

 
- Pe Str. Tudor Vladimirescu pe segmentul de drum cuprins între intersecţia str. 

Revoluţiei şi str. C. Republicii se vor instala indicatoare rutiere  OPRIREA 
INTERZISĂ pe partea dreaptă în sensul  de mers dinspre str. Revoluţiei spre str. 
C. Republicii,  iar oprirea autovehiculelor va fi permisă doar pe partea 
Judecătoriei pe segmentul de drum cuprins între str. C. Republicii şi intersecţia cu 
str. Liliacului. 

 
- Pe str. Herculane se vor instala indicatoare OPRIREA INTERZISĂ pe partea 

stângă în sensul de mers dinspre str. C. Republicii spre str. N. Bălcescu, oprirea 
autovehiculelor fiind permisă doar pe partea dreaptă în sensul de mers dinspre str. 
C. Republicii spre str. N. Bălcescu. 

 
- Se va amenaja o trecere de pietoni pe str. Crinului, stradă care trece prin faţa 

chioşcurilor de lângă ştrandul vechi, în zona primului chioşc dinspre Hotel. 
 

Pe aceeşi stradă pe segmentul de drum dintre intrarea între blocurile de locuinţe şi 
intersecţia cu str. Garoafei va fi în continuare circulaţie cu SENS UNIC, iar pe 
segmentul de drum dintre intrarea între blocurile de locuinţe şi intersecţia cu 
străzile Eroilor, Independeţei şi Crinului, va fi circulaţie în ambele sensuri, şi 
vor fi instalate indicatoare rutiere cu oprirea interzisă pe ambele părţi. 

 
- Pe str. Gării se vor instala indicatoare rutiere de restricţie de circulaţie pentru 

autovehiculele cu masa  mai mare de 5to. 
 

 
Art. 2  Cu ducerea la indeplinire se incredintează Biroul de administrare a domeniului 
public si privat al municipiului Marghita.  
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor, Biroul de 
administrare a domeniului public si privat, Primarului municipiului Marghita, spre 
afişare, la dosar.  

 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZA 
 Almasi Stefan               jr. Demeter Cornelia  
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 voturi pentru  din 15 prezenti  
 
Marghita,  
Nr.38 /30.10. 2012 



 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de ocupare a fucțiilor publice 

 din unitatea administrativ teritorială Marghita 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 
data de 30 octombrie 2012, 
 
 Având în vedere: 
- Referatul de specialitate nr. 7527 din 15 octombrie 2012 întocmit prin grija 

Compartimentului gestiune resurse umane, 
- În baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- Cu respectarea Ordinului Președintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea 

Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și HG nr. 
611/2008 – Normele privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 
modificată, 

- În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. a) și art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 

 Art. 1   Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din UAT Marghita 
pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2   Prezenta hotărâre se comunică cu Instituția Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Compartimentul de gestiune resurse umane, ANFP București, 
spre afișare, la dosar. 
 
 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
 
   
   
Marghita, 
Nr. 39 din 30 octombrie 2012. 
 
Adoptată cu 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenţi 
 
 



 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
 
 
                                               Hotărâre 

- avizarea terenurilor  utilizate pentru  activitati  social umanitare în vederea 
scutirii de la plata  obligatiilor bugetare a Fundatiei  Van Den  Heerik  in 
conformitate cu  art. 285 lit. c din Legea 571/2003 privind  Codul fiscal  ,cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 
 
 
                Consiliul Local al municipiului Marghita ,  
                Vazand  referatul de specialitate nr. 1/3529  din 17.10.2012   al doamnei  
Diaconu Anca  , sef birou  taxe si impozite locale  
                Cu avizul  favorabil al comisiei  de buget finanţe din cadrul consiliului local,  
                In baza art. 285 lit. b  şi c din Legea  571/2003 Codul fiscal  şi art. 125 alin. 2 
din O.G. 92/2003  Codul  de procedura fiscală  
                In conformitate cu dispozitiile Legii 215/2001 , legea administratiei publice 
locale 
 
                                       Hotaraste: 
 
Art. 1  Se  declara ca si imobil  utilizat  pentru activitati  social umanitare  de către 
Fundatia Van Den Heerik  cu sediul in Oradea str.  Episcop Mihai Pavel nr. 7 ap. 3 ,  
imobilul situat in satul Cheţ nr. 112 in suprafata de  3395 mp.  
 
Art. 2 Se aproba scutirea  de la plata impozitului pentru  imobilul prevăzut la art. 1 
incepand cu data de  1.09.2011. 
 
Art. 3  Prezenta hotarare se comunica cu : Biroul de taxe si impozite locale, Fundatia 
Van Den Heerik  , Primarul municipiului Marghita , Institutia Prefectului Bihor,la dosar 
 
 
 
       Presedinte de sedinta                                       Contrasemneaza 
        Almasi Stefan                                                   Demeter Cornelia  

 
 

Marghita, Nr. 40/_30.10.2012 
 

Adoptata cu votul a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
                           
 



 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
 
                                                                                                                       
                                                        HOTĂRÂRE 
-pentru aprobarea scutirii de la impozitul datorat pe teren de către  Composesoratul 
Urbarial Ghenetea ,  potrivit dispozitiilor Codului Fiscal   
 
 
       Consiliul local al municipiului Marghita , intrunit in sedinta ordinară din 30  
octombrie  2012  
 
       Avand in vedere : Raportul de specialitate  al biroului impozite si taxe locale  nr. 
1/3231 din 24.09.2012 întocmit de d-na sef birou taxe si impozite locale ec. Diaconu 
Anca  
                                      Solicitările  motivate ale Composesoratului  Urbarial  
Ghenetea     
         In baza art. 125 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 –Codul de procedură  fiscală si art. 286 
alin. 5 din Legea nr. 571/2003 –Codul fiscal  
         Luand act de HCL nr. 143/20011  prin care s-au adoptat taxele si impozitele locale 
pe anul 2012  
       In  conformitate cu art. 36 alin. 2 din Legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale                                        

Hotărăşte. 
 
 
Art. 1 Se aprobă  scutirea de la impozitul datorat pentru terenul extravilan  avand 
categoria de folosintă „ păşune” în suprafaţă de 86,91 ha pentru Composesoratul Urbarial 
Ghenetea  
 
Art. 2 Scutirea  prevăzută la art. 1  se aplică cu începere de la data  întâi a lunii următoare 
celei în care au fost  înregistrate documentele justificative depuse de către solicitant 
 
Art. 3  Prezenta hotarare  se comunica cu : Composesoratul  Urbarial Ghenetea  
Biroul de taxe si impozite locale , la dosar.  
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza 
        Almasi Stefan                                                   Demeter Cornelia  

 
 

Marghita, Nr. 41/_30.10.2012 
 

Adoptata cu votul a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                                      Hotarare 
                             -  pentru aprobarea vanzării în principiu, a terenului în cotă  de  238 
mp. , teren proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102319 CF 102319 
Marghita , teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  domnului  
Dusko Paul  din Marghita str. Brindusei  nr. 10 B.  
 
 
 
   Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 30 
octombrie 2012  
       Avand in vedere raportul de specialitate nr. 7717 din 22.10.2012       , cererea 
numitului Duszko Paul  cu domiciliul in Marghita str. Brindusei nr. 10 B  si  
documentatia cadastrala depusă pentru terenul aferent  locuintei  
       Cu avizul comisiei de administrare a domeniului public si privat ,  
       In temeiul art. 123 alin. 3  din Legea  nr. 215/2001, legea administratiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
      In baza art. 36 alin. 2  lit. c coroborat cu alin. 5 lit. b , precum si art. 45 din legea 
administratiei publice locale , nr. 215/2001 
                            
                                                Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba  vânzarea, în principiu a a terenului în cotă  de  238 mp. , teren 
proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102319 CF 102319 Marghita , 
teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  domnului  Dusko Paul  
din Marghita str. Brindusei  nr. 10 B.  
 
Art. 2 Vânzarea se va face către proprietarul constructiilor în baza unui raport de 
evaluare  realizat de un evaluator autorizat ANEVAR pe anul in curs, raport ce va fi  
aprobat de către consiliul local printr-o hotarare ulterioară.  
 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica cu :Institutia Prefectului Bihor,  domnului Duszko 
Paul, primarului municipiului Marghita, spre afisare, la dosar.  
 
 
   Presedinte de sedintă                                                                 Contrasemnează 
    Almasi Stefan                                                                          Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita,  
Nr. 43  din 30 octombrie 2012  
 
Adoptată cu votul a  16 consilieri din 16 prezenti  







CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotărâre 
privind acordarea de subvenții din bugetul local pentru anul 2012 pentru proiectele 

depuse de asociații culturale non profit, conform regulamentului de acordare a 
acestor subvenții aprobat prin hotărâre de consiliu local 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 30 
octombrie 2012, 
 
 

Având în vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finanțare a 
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita, 

În baza procesului verbal a Comisiei de cultură, social, tineret, învățământ, culte, 
sport din cadrul Consiliului Local Marghita din data de 25 octombrie 2012, 

Cu respectarea sumelor prevăzute în bugetul local pentru activități culturale și 
sportive, 

În urma cererilor însoțite de actele necesare depuse de asociațiile culturale din 
municipiul Marghita, în baza cărora s-a întocmit procesul verbal al comisiei social-
cultură, tineret, sport, culte și învățământ a Consiliului Local al municipiului Marghita, 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități non profit de interes 
general, a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 priind finanțarea nerambursabilă din 
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe 
ramură de sport, a Hotărârii Guvernului nr. 1447 din 28.01.2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, a Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, 
modificat și completat prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2008, 

În baza art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 4, 5 și 6 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

Hotărăște 
 
 

Art. 1   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 
2012 destinate activităților culturale astfel: 

 
Asociația Pro Folk Marghita pentru proiectul Tabăra de dans popular ediția a VII-
a - 1900 lei, 
Societatea Cultural Patriotică ”Avram Iancu” pentru proiectul De la Nistru pan – 
la Tisa – 1200 lei, 
Asociația ”Horváth János” Társaság pentru proiectul Festivalul Corurilor – 2300 
lei, 



Fundația ”Marah” pentru proiectul Zi educativă pentru tinerii din Marghita – 900 
lei, 
Asociația ”Kécenlét” pentru proiectul Tabără Religioasă de Tineret pentru 
Dezvoltare Multiculturală – 500 lei, 
Asociația ”Grupul Tinerilor Marghiteni” pentru proiectul Întâlnirea Corurilor 
Bisericești – 700 lei, 
Asociația ”Horváth János” Társaság pentru proiectul Concurs de recitări ”Lumea 
baladelor” – 500 lei, 
Asociația ”Margittai Oskoláért Társaság” pentru proiectul Să comunicăm în limba 
română – 1250 lei, 
Asociația culturală ”Viitorul Artist” pentru proiectul Portul și Tradiția Bihoreană 
– 2000 lei. 
 
Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

contabilitate și Compartimentul juridic. 
 
Art. 3   Prezenta hotărâre va fi comunicată asociațiilor pentru încheierea 

contractelor prin grija compartimentului juridic din cadrul primăriei; de asemenea un 
exemplar va fi comunicat Instituției Prefectului Bihor, primarului municipiului Marghita, 
biroului contabilitate din cadrul primăriei, la dosar, spre afișare. 

 
 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
   
 
 
 
   
Marghita, 
Nr.    45   din 30 octombrie 2012. 
 
Adoptată cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea concesionarii directe a unei suprafețe de teren situat pe str. 

Calea Republicii nr. 49 având nr. cadastral 206 înscris în CF nr. 102232 Marghita în 
vederea extinderii construcției proprietatea domnului Papp Laszlo 

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

30 octombrie 2012, 
 
 Având în vedere: 
- Referatul de specialitate a Compartimentului de urbanism din cadrul Direcției tehnice 

nr. 6851 din 19 septembrie 2012, 
- Solicitarea domnului Papp Laszlo  nr. 1/970 din 15.03.2012 pentru concesionare 

teren, 
- În conformitate cu art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), alin. 5, lit. a) din Legea administrației publice 

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

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1   Se aprobă concesionarea directă a unei suprafețe de 26 mp, teren situat pe 
str. Calea Republicii nr. 49 având nr. cadastral 206 înscris în CF nr. 102232 Marghita în 
vederea extinderii construcției proprietatea domnului Papp Laszlo. 
 

Art. 2   Se aprobă încheierea contractului de concesiune pe o perioadă de 49 de 
ani, iar redevența va fi calculată conform hotărârii consiliului local privind taxele locale 
pe anul 2012. 

 
Art. 3   Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Compartimentul juridic și 

Compartimentul de administrarea domeniului public și privat din cadrul Primăriei 
municipiului Marghita. 

 
Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Bihor, Primarul 

municipiului Marghita, Compartimentul juridic, Compartimentul de administrarea 
domeniului public și privat, domnului Papp Laszlo, spre afișare, la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
   
   
Marghita, 
Nr.   46  din 30 octombrie 2012. 
 
Adoptată cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi 





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
 

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

27.11.2012   şi a procesului verbal a sedintei  ordinare a  Consiliului Local din 
30.10.2012 

 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
27. 11. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei ordinare  , nr 307 din 20.11.2012 
     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 propunerea de stabilire a nivelului  impozitelor  si 
taxelor  locale pentru anul  2013  
              Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
              Raport de avizare:  Comisia de buget finante si administrarea domeniului public 
si privat  
 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului 
public şi privat şi a pieţelor  pe anul 2013 

                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare:  Comisia de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
 
       3. Proiect de hotarare   pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpului de 
clădire  reprezentând  “ cabina portar” la unitatea de învăţământ Colegiul National 
O.Goga amplasată pe str. Piata Independentei nr. 1 Marghita, in vederea scoaterii  din 
functiune si demolarii .  
                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare Comisia de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
    
 

4.Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
municipiului Marghita.  

                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      



                         Raport de avizare :Comisia de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
 
         5. Proiect de hotarare  privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea 
locuintelor ANL  ce se vor da in folosinta in anul 2013 si a celor ce se elibereaza in 
cursul anilor 2012/2013 . 
                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare :Comisia juridica 
          6.  Proiect de hotarare   privind  avizarea clădirilor utilizate  pentru activităţi social 
umanitare în vederea scutirii de la plata obligaţiunilor bugetare  pentru anul 2012  a  unor 
asociaţii şi fundatii , în conformitate cu  prevederile art.  285 lit. c  din Legea 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare: Comisia buget-finante ,  Comisia juridica  
 
          7.  Proiect de hotarare privind scutirea/respingerea  de la plata impozitului  pe 
clădirea reprezentand locuinta situată în  Aleea Infratirii  nr. 9  sc. A, et. 6 ap. 21   pentru 
anul fiscal 2013 pentru domnul   Adascalitii  Cristian Marcel  
 
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare: Comisia buget-finante ,  Comisia juridica  
 
           8. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de acţiune la nivel local pentru 
zonele vulnerabile la nitriţi aflate in administrarea UAT Marghita si a măsurilor stabilite 
in cadrul acestui plan.  
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare: Comisia de agricultura, turism si mediu. 
 
         9. Proiect de hotarare pentru cuprinderea in domeniul public a  investitiei realizate 
in cadrul proiectului „ Parc Balnear in Regiunea Nord-Vest „ reprezentand strand termal 
indetificat  pe nr. cadastral 100448 , in suprafata de 92000 mp.  
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
         
         10. Proiect de hotarare pentru aprobarea înfiinţării Politiei Locale a municipiului 
Marghita 
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare:  Comisia juridica 
         
      11. Proiect de hotarare pentru pentru aprobarea vanzării în principiu, a terenului în 
cotă  de  164 mp./414 mp. teren proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 
102396 CF 102396 Marghita , teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , 
proprietatea  doamnei   Pop Maria   din Marghita str. Litoralului nr. 13   
          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  



       12. Probleme diverse . 
 
Art. 2 Se aproba din initiativa primarului retragerea de pe ordinea de zi a punctului: 
Proiect de hotarare pentru aprobarea contractului de munca si a acordului de munca la 
nivel de institutie. 
                           
Art. 3 Se aproba completarea ordinei de zi cu urmatoarele doua puncte: 
                 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local in 
comisiile de negociere in cazul aprobarii  vanzărilor unor imobile apartinand domeniului 
privat al municipiului Marghita precum si în comisiile de licitaţie si receptie pentru 
concesionari, achizitii  de produse . lucrări si servicii 
                       Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                       Raport de avizare . Comisia juridica 
                2.  Proiect de hotarare pentru acordarea de subventii din bugetul local pentru 
anul 2012 pentru proiectele depuse de asociatii culturlae si sportive non porfit, conform 
regulamentului de acordare a acestor  subventii .  
                        Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                       Raport de avizare: Comisia socială,  de cultura, tineret si sport.  
 
Art. 4  Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local.  
 
Art. 5  Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
 
 
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemnează 
Almasi Stefan                Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 52 din  27.11.2012 
Adoptată cu votul  “ pentru” a 17  consilieri  din 17 prezenti, 17 în functie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                                                                                    
 
                                            HOTARARE  

- pentru stabilirea nivelului  impozitelor si taxelor locale pe anul 2013 la nivelul 
municipiului Marghita  

 
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
 
         Vazând referatul de specialitate nr. 7932 din 29.10.2012 întocmit de d-na Diaconu 
Anca, sef birou taxe si impozite locale  
         Cu avizul favorabil al  comisiei de buget finante din cadrul  Consiliului Local  
         Analizând prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal , titlul IX Impozite si 
taxe locale si cap. X Alte taxe locale, art. 288(1)  
         In temeiul  art. 45 alin.1 şi alin.  2 lit. c din Legii 215/2001, legea administratiei 
publice locale, R, cu modificarile şi completările ulterioare  
                                                           
                                                                Hotaraste: 
    
 
Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013, 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 2012 ; 
    - nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si 
taxele locale pentru anul 2013, 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 cota  anul 2013 
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 anul 2013 
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 

 
 
10% 



contribuabilii: 
-persoane fizice: 0-10% 
-persoane juridice: 0-10% 

10% 
 
 
 

          

 
 
Art.3. Pentru determinarea obligatiilor fiscale pentru anul 2013, 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 01.01.2013, 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                                   Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                              Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 53/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA         
            
          

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului public şi privat 

şi a pieţelor  pe anul 2013 
 

 Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară  din 
data de 27 noiembrie  2012,  

Având în vedere: referatul de specialitate nr. 8476 din 15.11.2012  întocmit de  
domnul  Lucaciu Cornel  - şef  birou administrare a domeniului public şi privat din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului ; referatul nr. 8587 din 20.11.2012 întocmit de dl. 
Horgoş Viorel în calitate de administrator al pieţelor din municipiul Marghita, referatul 
nr. 8333 din 12.11.2012 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 2013,  conform anexei nr. 1,  care face parte integrantă   

Art. 2 Se stabileste  coeficientul de penalitate de 0,5% pe fiecare zi de intarziere  
după data scadenta pentru contractele de inchiriere/concesiune terenuri si cladiri cu alta 
destinatie  decat cea de locuinte. Se păstreaza  nivelul de redeventa  adjudecat la 
terenurile castigate  prin licitatie publica 

Art.3. Se aprobă taxele, tarifele utilizate pentru administrarea pieţelor din 
municipiul Marghita pe anul 2013, conform anexei nr.2 , care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

Art 4. Se aprobă taxele utilizate  pentru închiriere, utilizare şi acces a /în 
terenurilor şi spaţiilor  cu destinaţia de bază materială sportivă pe anul 2013 , conform 
anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.5 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                             Contrasemneaza 
                              Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 54/_27.11.2012 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                                                        
 

HOTARARE 
-  pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpului de clădire  

reprezentând  “ cabina portar” la unitatea de învăţământ Colegiul National O.Goga 
amplasată pe str. Piata Independentei nr. 1 Marghita, in vederea scoaterii  din 

functiune si demolarii .  
 

  
     Consiliul local al municipiului Marghita  întrunit in sedinta ordinară din  27 
noiembrie  2012  
 

         În vederea modificării H.G. 970/2002  privind atestarea domeniului public al 
judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, 
modificată  şi completată  prin HG nr. 1973 din 16 noiembrie 2004 

       Vazând  referatul de specialitate al doamnei  sef birou  buget contabilitate  nr. 346 
din 10.05.2012 si avizul favorabil al comisei de specialitate  
 În temeiul art. 3 alin. 4  din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia  cu modificările si completările ulterioare şi art 122 din Legea 
215/2001, legea administratiei publice locale  
            In conformitate cu art. 124 din Legea 215/2001 si a  art. 112 din Legea educatiei 
nationale nr. 1 /2011 
 În baza art. 45 alin.1 şi art. 122  din Legea 215/2001, republicată 
                                                               
                                                                    Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă scoaterea din inventarul   domeniului public a clădirii reprezentând 
“cabina portar” la unitatea de învăţământ Colegiul National O.Goga amplasată pe str. 
Piata Independentei nr. 1 Marghita avand cod de clasificare  1.6.4., in vederea scoaterii  
din functiune si demolarii .  
 
Art. 2 Se aprobă   înscrierea  în contabilitate a valorii de inventar  de 12.934 ,18 lei 
pentru imobilul  cabină poartă, nr. de inventar 003 , din domeniul public în domeniul 
privat  în vederea scoaterii din evidentele contabile.  
 
Art. 3 Se abrogă pozitia 348 din anexa nr. 6  din HCL nr.  35/1999 , cu modificările si 
completările ulterioare privind Insusirea invenratului bunurilor care apartin domeniului 
public al muncipiului Marghita.  
 
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. 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 
municipiului Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrare ,va fi adusă la 
cunoştinţa publică prin afisare 
 
 
 
 
                         Presedinte de sedinta                                   Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                              Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 55/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                            HOTARARE  

- pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012 al municipiului 
Marghita  

 
 
         Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinara  din 27 
noiembrie 2012  
              Vazand  referatul de specialitate al doamnei sef birou buget-contabilitate, d-na 
Bereteu Viorica , inregistrat sub nr. 8645 din 21.11.2012  
              Luand act de  Hotararea Consiliului Judetean nr. 246 din 31.10.2012 privind 
adoptarea bugetului pe anul 2012- rectificat si adresa nr. 33853 din 8.11.2012 a Directiei 
Generale a  Finantelor  Publice , precum şi adresa nr. 16020 din 13.11.2012 a Directiei 
De Sanatate Publica Bihor- Oradea  
              Cu avizul comisiei de buget finante al consiliului local  
              In temeiul art. 190 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
ale art. 49 alin. 5,6,7  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale , a Legii 
administratiei publice locale nr. 215/2001  
 
                                                  Hotaraste: 
 
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita  
conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.  
 
Art. 2 Se aprobă prelungirea perioadei de restituire a imprumutului din bugetul local, 
aprobat prin HCL nr. 61/24.05.2012 pentru activitatea  nou înfiinţata Strand  municipal 
Marghita ,   in suma de 150 mii lei , până la finele  anului 2013.  
 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroul de buget-contabilitate ,  la dosar.  
 
 
 
         Presedinte de sedinta      Contrasemneaza  
          Almasi Stefan       Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, nr. 56_/27.11.2012 
Adoptata cu votul a 17_consilieri  din 17  prezenti  
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
          

Hotărâre 
privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL, str. 

Pandurilor, etapa III și a locuințelor ANL care se vor elibera  
în cursul anului 2012 și 2013 

 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 27 
noiembrie 2012  

 
 Având în vedere : 

- Procesul verbal nr. 8626 din 20.11.2012 a comisiei sociale de analiză a dosarelor 
ANL, 

- Expunerea de motive nr. 8227 din 20.11.2012 întocmit de d-l Lucaciu Cornel, șef 
birou administrarea domeniului public și privat, 

- Legea nr. 152/1998 privind înființarea ANL actualizată,  
- OUG nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu 

destinația de locuințe, 
 În baza art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată  
 

Hotărăște 
 

 Art. 1   Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL cu 1 cameră 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2   Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL cu 2 camere 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 3   Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL cu 3 camere 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Biroul de administrarea domeniului public și privat,  spre afișare, 
la dosar. 

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
 
   
Marghita, 
Nr.   57    din 27 noiembrie 2012. 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
 



MUNICIPIUL MARGHITA                        Anexă la HCL nr.57 din 27.11.2013 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR  A.N.L. 
1 CAMERA 

 
 
 

Nr.crt. 

 
 

Numele şi prenumele 

 
 

Nr. dosar 

 
Data depunerii 

cereri 

Număr de 
camere 
solicitat 

 
Punctaj 
realizat 

1 Ferenczi Ioan 34/61/130 11.01.2011 1 42 
2 Makai Norbert - Ludovic 22/820 02.02.2010 1 38 
3 Szatmari Orsolya 19/1750 25.05.2012 1 38 
4 Rădulescu Horea Dănuţ 45/2660 08.08.2012 1 38 
5 Ienciu Ancuta - Ioana 18/1/3419 01.11.2011 1 36 
6 Balog Calin - Mihai 3/2773 17.08.2012 1 36 

 
  
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                       SECRETAR 
  ALMAŞI ŞTEFAN                                                       jr. DEMETER CORNELIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL MARGHITA                        Anexă la HCL nr.57din 27.11.2013  
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR  A.N.L. 
2 CAMERE 

 
 
 

Nr.crt. 

 
 

Numele şi prenumele 

 
 

Nr. dosar 

 
Data depunerii 

cereri 

Număr de 
camere 
solicitat 

 
Punctaj 
realizat 

1 Kozak Melinda 33/6750 25.10.2005 2 55 
2 Munteanu Nicolae Ioan 

Sandu 
24/5040 24.07.2006 2 54 

3 Tuduce Adela - Rita 21/95 04.01.2007 2 51 
4 Bozga Gabriela Paula 2/73/1545 22.07.2010 2 48 
5 Toth Robert - Ianoş 15/62/6185 09.09.2009 2 46 
6 Corpaş Cristian 25/1/2324 17.07.2012 2 46 
7 Demian Felician- Marius 1/52/248 19.01.2011 2 43 
8 Bela Mihai - Iosif 26/1758 28.05.2012 2 43 
9 Enyedi Attila - Iştvan 40/2863 23.08.2012 2 41 
10 Cheregi Sorin - Silviu 4/537 20.02.2012 2 40 
11 Pop Szabolcs - Csongor 35/1053 20.03.2012 2 40 
12 Schek Csaba  39/1128 26.03.2012 2 40 
13 Adăscăliţii Ioana - 

Mirela 
97/2584 02.08.2012 2 40 

14 Hebriştean Amalia - 
Gabriela 

44/2739 14.08.2012 2 40 

15 Micula Bogdan 41/2847 23.08.2012 2 40 
16 Rakoşi Csaba 17/1637 16.05.2012 2 39 
17 Pop Cristina - Florentina 1672689 10.08.2012 2 39 
18 Fritea Vasile Gabriel 11/2859 23.08.2012 2 39 
19 Covaciu Jesica 31/2600 06.08.2012 2 38 
20 Jakab Aliz 28/2691 10.08.2012 2 38 
21 Duca Alina 13/2623 07.08.2012 2 37 
22 Sallaji Jozsef  29/2309 16.07.2012 2 36 
23 Meseşan Cosmina 38/2619 06.08.2012 2 36 
24 Csornay Karoly 5/628 27.02.2012 2 35 
25 Papai Briggita 12/2114 02.07.2010 2 35 
26 Sandor Jozsef 8/2505 30.07.2012 2 35 
27 Ciarnău Timea Klara    Respins 

 
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETAR 
 ALMAŞI   ŞTEFAN                                                           jr. DEMETER CORNELIA 



MUNICIPIUL MARGHITA                        Anexă la HCL nr.57 din 27.11.2013  
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR  A.N.L. 
 3 CAMERE  
 
 

 
 
 

Nr.crt. 

 
 

Numele şi prenumele 

 
 

Nr. dosar 

 
Data depunerii 

cereri 

Număr de 
camere 
solicitat 

 
Punctaj 
realizat 

1 Şanta Izabela 9/3201 10.05.2004 3 64 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                        SECRETAR 
    ALMAŞI ŞTEFAN                                                       jr. DEMETER CORNELIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 

 

                                                  Hotarare   
-privind  avizarea clădirilor utilizate  pentru activităţi social umanitare în vederea 
scutirii de la plata obligaţiunilor bugetare  pentru anul 2012  a  unor asociaţii şi 
fundatii , în conformitate cu  prevederile art.  285 lit. c  din Legea 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
          Consiliul local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
             Avand in vedere referatul de specialitate nr. T/3748/18.10.2012 depusa de  
Fundatia Crestina Elim, , cererea nr. T/4213/15.11.2012 a  Fundatiei Van Den Heerik 
precum si cererea nr. T /4233/16.11.2012 depusa de Asociatia Caritas Catolica Oradea  
             Cu avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local  
             In baza art. 250 alin. 1 pct. 19 si art. 285 lit. c din Legea 571/2003 Cod fiscal , a 
art. 36 din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale, R, cu modificările si 
completările ulterioare  
 
 
                                                            Hotaraste: 
 
Art. 1  Se declara  ca şi clădiri utilizate pentru activitaţi social umanitare de către  
 Fundaţia Crestina Elim  cu sediul in Marghita str. N.Balcescu nr. 79 , avand CIF 
8884921, următoarele imobile: 

1. str. N.Balcescu, nr.79 (parter) – suprafata locuibila 189,63 m2 + (mansarda) – 
suprafata locuibila 170 m2 – avand valoarea contabila de 80.000 lei, curte 
3196 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 763/09.04.2003 si 
9570/15.10.2007, precum si Autorizatiei de desfiintare nr.19/11.05.2007; 

2. str. N.Balcescu, nr.77 – suprafata locuibila 70 m2 – avand valoarea contabila 
de 48.620 lei, curte 2969 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 
763/09.04.2003 si 9570/15.10.2007; 

3. str. N.Balcescu, nr.73 – suprafata locuibila 54 m2 – avand valoarea contabila 
de 75.000 lei, curte 3359 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 
763/09.04.2003 si 9570/15.10.2007; 

4. str. Barcaului, nr.1 – suprafata locuibila 65 m2 – avand valoarea contabila de 
135.370 lei, curte 608 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 
763/09.04.2003 si 9570/15.10.2007; 

5. str. I.L.Caragiale, nr. 90, ap.6 – avand valoarea contabila de 9.875,5 lei, 
conform Declaratiei de impunere fiscale nr.763/09.04.2003; 

6. str. N.Balcescu, nr.75 – teren – curte 700 m2, conform Declaratiei de 
impunere fiscale nr. 9570/15.10.2007; 



7. str. Brandusei, nr.11/A  - avand valoarea contabila de 643.525 lei, conform 
Procesului Verbal de receptive la terminarea lucrarilor nr.16/03.04.2009; 

8. str. Brandusei, nr.11/A – teren – curte 16.177 m2, conform Contractului de 
comodat nr.5184/02.10.2007; 

9. str. Aleea Infratirii, nr.7, bl.x3, et.4, ap.38 - suprafata locuibila 48 m2 – 
avand valoarea contabila de 55.000 lei. 

Art. 2  Se declara ca şi clădiri  utilizate pentru activităţi  social umanitare de catre 
Fundatia „ Van Den Heerik , cu sediul in Oradea , str. Episcop Mihai Pavel nr. 7 ap. 3 
avand CIF 22786279 urmatoarele imobile: 

1. Cheţ nr. 112 – teren –curte 2359 mp. si teren curte 1036 mp.  
2. Cheţ nr. 112 – clădire  avand valoarea contabila de 65.000 lei 

 
Art. 3 Se declara ca şi clădiri  utilizate pentru activităţi  social umanitare de catre 
Asociatia Caritas Catolica Oradea cu sediul in  Marghita str. Crisan nr. 5 , avand CIF 
4755428 următoarele imobile: 

1. str. Bihorului  nr.9 Marghita – clădire avand valoarea contabila de 8000 lei 
2. str. Bihorului nr. 11 , Marghita terem- curte 773 mp. 
3. str. Bihorului nr. 11 , Marghita teren –curte 1.226 mp 
4. str. Bihorului nr. 9 , Marghita  teren-curte 1.521 mp.  
 

Art. 4 Clădirile  prevăzute la art. 1 , 2 si 3  sunt scutite prin efectul legii de la plata 
impozitului  pe clădiri oentru anul 2013. 
 
Art. 5 Prezenta hotarare se comunica cu : Biroul de taxe si impozite locale, Fundatia 
Crestina Elim, Fundatia „ Van Den Heerik, Asociaita  Caritas Catolica Oradea – Filiala 
Marghita, Primarul municipiului Marghita, Instituţiei Prefectului Bihor, spre afişare.  
 
 
 
 
 
 
                             Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 58/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                                                                                 
 
                                         Hotarare  
-   privind respingerea solicitarii de scutire  de la plata impozitului  pe clădirea 
reprezentand locuinta situată în  Aleea Infratirii  nr. 9  sc. A, et. 6 ap. 21   pentru 
anul fiscal 2013 pentru domnul   Adascalitii  Cristian Marcel  
 
 
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
         Vazand referatul de specialitate al doamnei Diaconu Anca, sef birou impozite si 
taxe locale , înregistrat sub nr. 1/3826 din 19.11.2012 întocmit in baza    cererii  domnului 
Adascalitii Cristian  Marcel  
          Cu avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local  
          Vazand  prevederile art. 286 alin. 1 si alin. 3  din Legea 571/2003 – Cod fiscal  
          In conformitate cu Legea 215/2001, legea administratiei publice locale  
                     
 
 
                                     Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba respingerea    solicitarii de scutire  de la plata impozitului  pe clădirea 
reprezentand locuinta situată în  Aleea Infratirii  nr. 9  sc. A, et. 6 ap. 21   pentru anul 
fiscal 2013 pentru domnul   Adascalitii  Cristian Marcel , pe motiv de caz social.  
 
Art. 2 Se comunica prezenta cu : Biroul de taxe si impozite locale, Institutia Prefectului 
Bihor, domnului Adascalitii Cristian Marcel , la dosar, spre afisare.  
 
 
 
 
                             Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 59/ 27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
                                                                                                       
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
 
                                                                              

 
 

Hotarare 
pentru aprobarea Planului de acţiune la nivel local pentru zonele vulnerabile la nitriţi din 
surse agricole, aferente spaţiului hidrografic Crişuri  , aflate  în administrarea UAT 
Marghita si a măsurilor stabilite in cadrul acestui plan.  
 
 
 
 
     Consiliul local al municipiului Marghita  întrunit in sedinta ordinară din  27 
noiembrie  2012  
 
           Vazand referatul de specialitate  nr. 8616 din 20.11.2012  întocmit de  dl. Bernath 
Tiberiu  
          In conformitate cu  Ordinul MMDD nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei  
localitatilor pe judete  unde exista nitrati  din activitati agricole , in care este mentionat si  
municipiul Marghita si a cerintei din art. 3 a Deciziei intreministeriale nr. 
21130/DC/14.10.2010 
         In baza art.  36 alin. 6 pct. 9 din Legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale, R, cu modificarile si completările ulterioare  
 
                                                        Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba Planul de acţiune la nivel local pentru zonele vulnerabile la nitraţi  din 
surse agricole, aflate în administrarea UAT Marghita  , aferente spaţiului hidrografic 
Crişuri si a măsurilor stabilite în planul local de acţiune, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare.  
 
Art. 2 Se comunica prezenta hotarare cu :Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Compartimentului de mediu din cadrul Directiei Tehnice, 
Administratia Bazinală de apă Crisuri.  
          
 
           Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza 
           Almasi Stefan                                                      Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, nr.60/_27.11.2012 
 
Adoptata cu 17 voturi  „pentru „ din 17 consilieri prezenti  
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                                                                                 
     
                                                      Hotarare  
 
 pentru cuprinderea in domeniul public a  investitiei realizate in cadrul proiectului „ Parc 
Balnear in Regiunea Nord-Vest „ reprezentand strand termal indetificat  pe nr. cadastral 
100448 , in suprafata de 92000 mp. 
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
         Vazand referatul de specialitate al domnului Lucaciu Cornel – sef Birou  
Administrarea domeniului public si privat , inregistrat sub nr. 8668 din 21.11.2012  
            In baza art. 45 alin. 1 si art. 122 din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare  
           Vazand procesul verbal de receptie  finala  nr. 519 din 23.01.2012 a lucarărilor  
realizate in cadrul Proiectului “ Parc Balnear in Regiunea Nord-Vest, locatiile  Tasnad,  
Beltiug, Marghita”, contract RO 2006/018-147.04.01.01.01.10  
             Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
             In temeiul  art. 3 alin. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia   cu modificarile si completarile  ulterioare  
 
 
                                               Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba cuprinderea in domeniul public al municipiului Marghita a 
urmatoarelor bunuri: 

- teren in suprafata de 92000 mp. inscris pe nr. cadastral 100448 CF 100448 
Marghita  

- constructie suprafata de 483 mp. înscris pe nr. cadastral 100448 CF 100448 
Marghita  

- constructie suprafata de 474 mp. înscris pe nr. cadastral 100448 CF 100448 
Marghita  

 
Art. 2 Se aproba cuprinderea in domeniul public a investitiilor   aferente bunului 
prevazut la art. 1 si care sunt cuprinse in anexa ce face parte integranta din prezenta 
hotarare.  
 

  denumire 

valoare 
finala 

valoare in lei  
curs euro 
4,0906 



3.1. rezervor 200 mc 1.950,07 
3.2 statia de pompare 1.658,42 
3.3 vestiar si grup sanitar 588.512,25 
3.4 retele electrice exterioare 210.354,24 
3.5 drum si incinta, parcari, trotuare, podete 2.239.257,85 
3.6 retele apa potabila 117.544,42 
3.7 puţ forat si instalatii aferente  8.041,59 
3.8 retele de alimentare cu apa termala 222.450,76 
3.9 retele de canalizare menajere 158.414,26 
3.10 statia de epurare 53.645,52 
3.11 retele de canalizare pluviala 212.050,74 
3.12 retele de canalizare pentru apa termala 33.075,49 
3.13 bazin de racire 206.561,15 
3.14 bazin termal adulti 453.704,77 
3.15 bazin termal copii 202.470,47 
3.16 dren desecare incinta 79.266,87 
3.17 dusuri exterioare si fantani apa 14.548,88 
  t o t a l 4.803.507,75 
 articole generale 248052,82 
 total investitie 5.051.560,57 

 
Art. 3 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.4 Prin prezenta se modifică corespunzător    HCL nr. 35/1999,  privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita si 
stabilirea regimului juridic la unele terenuri 
 
Art.5 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrare ,va fi adusă la 
cunoştinţa publică prin afisare 
 
                   Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                   Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr.61_/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                     
 
 
                                                  HOTARARE 

- pentru  înfiinţarea Poliţiei  Locale a municipiului Marghita.  
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012 
 
             Avand in vedere  referatul de specialitate nr. 8477 din 15.11.2012  întocmit prin 
grija Compartimentului de resurse umane  
             Cu avizul comsiei juridice din cadrul consiliului local  
             In temeiul art. 1 alin. 1 din  Legea  155/2010 a poliţiei locale    
             In conformitate cu art. 36 alin. 3 lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                                Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba înfiinţarea  Politiei Locale a municipiului Marghita . 
 
Art. 2 Prin grija primarului si a aparatului de specialitate  se vor elabora regulamentul de 
functionare  , organigrama si statul de functii in conditiile legii , urmând a fi supuse 
aprobarii ulterioare a Consiliului local.. 
 
Art. 3  Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, compartimentul de resurse umane , spre afisare.   
 
 
 
 
                             Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 62_/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
                                                                                                       
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                                      Hotarare 
                             -  pentru aprobarea vanzării în principiu, a terenului în cotă  de  164 
mp./414 mp. , teren proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102396 CF 
102396 Marghita , teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  
doamnei  Pop Maria   din Marghita str. Litoralului  nr. 13  
 
 
 
   Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din  27 
noiembrie  2012  
       Avand in vedere raportul de specialitate nr. 8683 din 21.11.2012 , cererea numitului  
Pop Maria cu domiciliul in Marghita str. Litoralului nr. 13   si  documentatia cadastrala 
depusă pentru terenul aferent  locuintei  
       Cu avizul comisiei de administrare a domeniului public si privat ,  
       In temeiul art. 123 alin. 3  din Legea  nr. 215/2001, legea administratiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
      In baza art. 36 alin. 2  lit. c coroborat cu alin. 5 lit. b , precum si art. 45 din legea 
administratiei publice locale , nr. 215/2001 
                            
                                                Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba  vânzarea, în principiu a a terenului în cotă  de  164 mp. , teren 
proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102396 CF 102396 Marghita, 
teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  doamnei  Pop Maria   
din Marghita str. Litoralului  nr. 13  
 
Art. 2 Vânzarea se va face către proprietarul constructiilor în baza unui raport de 
evaluare  realizat de un evaluator autorizat ANEVAR pe anul in curs, raport ce va fi  
aprobat de către consiliul local printr-o hotarare ulterioară.  
 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica cu :Institutia Prefectului Bihor,  doamnei Pop 
Maria , primarului municipiului Marghita, spre afisare, la dosar.  
 
 
                           Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                           Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 63/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
                                                                                                          
                          

Hotărârea   
- privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local    in comisii de  negociere in 
cazul aprobării  vânzărilor unor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 
Marghita precum si in comisiile  de licitatie si receptie  pentru concesionări , achizitii 

de produse, lucrări si servicii.  
 
 
 

    Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 
27.11.2012  

    Văzând referatul doamnei secretar Demeter Cornelia înregistrat sub nr. 7748 din 
23.10.2012  

           In temeiul art.36 alin. 2 lit. c , art.  54 alin. 7 din Legea 215/2001, legea 
administraţiei publice locale, republicată şi art. 29 din O.G. 35/2002 aprobată prin Legea 
673/2002 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale  
 
 
                                                     Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se numesc in comisiile  de negociere in cazul aprobării  vânzărilor unor 
imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Marghita , ce se vor efectua, in 
temeiul legii în prezentul mandat,    următorii: 
 
Horvath Sandor – consilier UDMR 
Botoş Alexandru  -consilier UDMR 
Ilieş Moise – consilier P.N.L. 
Sandor Emil – consilier P.N.L. 
Durnea Cosmin Florin – consilier P.S.D. 
 
Membru supleant: Nagy Gabriella – consiler UDMR 
  
Art. 2  Alături de persoane desemnate  prin dispozitia primarului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comisia va analiza raportul de evaluare al 
imobilului a cărei vânzare a fost aprobată în principiu prin hotărâre de consiliu , va 
negocia preţul de vânzare cu cumpărătorul  şi va susţine în plenul consiliului acest 
preţ de vânzare.  
 

Art. 3 Din comisiile de licitaţie pentru concesiuni, achiziţii de produse, servicii     sau 
lucrări , constituite prin dispozitia primarului  vor face parte: 

 
Arkosi Anton  - consilier UDMR 
Almasi Stefan Mihai  – consilier UDMR 
Timar  Iulius  Radu – consilier PSD 
Durnea Cosmin Florin  – consilier PSD 



Ciarnau Claudiu Ioan  –  consilier PNL  
Pop Viorel – consilier PNL 
 
Membru supleant: Nagy Gabriella – consiler UDMR 
 
 
Art. 4 Din comisiile de receptie  a  bunurilor, lucrărilor   şi serviciilor  achiziţionate şi 
finanţate din bugetul local , constituite prin dispozitia primarului vor face parte 
Papai Iosif – consilier UDMR 
Kotlar Norbert – consilier UDMR 
Măries Mihaela- consilier PP-DD 
Carp Mariana Florinela – consilier PNL  
Cheregi Gheorghe – consilier PNL  
 
Membru supleant.    Durnea Cosmin  
 
 
 
Art. 5 Prezenta  hotărâre va fi comunicată cu: 
                       Primarul municipiului Marghita 
                       Institutia Prefectului Bihor 
                       Compartimentul de achizitii 
                        Domnilor consilieri 
                                  
 
 
Presedinte de sedinta                                               Contrasemneaza 
Almasi Stefan            Demeter Cornelia  

 
 
 
 
Marghita, nr.64 din 27.11.2012 
 
 
Adoptata cu votul „ pentru” a  17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotărâre 
privind acordarea de subvenții din bugetul local pentru anul 2012 pentru proiectele 

depuse de asociații culturale și sportive non profit, conform regulamentului de 
acordare a acestor subvenții aprobat prin hotărâre de consiliu local 

 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 27 
noiembrie 2012, 
 
 

Având în vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finanțare a 
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 50 din 14 aprilie 2008 și Regulamentul  
privind regimul finanțărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local al municipiului 
Marghita alocate pentru activitati nonprofit de interes local cu profit cultural aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din 20 mai 2008, 

Cu respectarea sumelor prevăzute în bugetul local pentru activități culturale și 
sportive, 

În conformitate cu Referatul Comisiei de cultură, social, învățământ, sport, tineret 
și culte nr. 8833 din 26 noiembrie 2012,  

În urma cererilor însoțite de actele necesare depuse de asociațiile culturale și 
sportive din municipiul Marghita, în baza cărora s-a întocmit procesul verbal al comisiei 
social-cultură, tineret, sport, culte și învățământ a Consiliului Local al municipiului 
Marghita, 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități non profit de interes 
general, a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finanțarea nerambursabilă din 
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe 
ramură de sport, a Hotărârii Guvernului nr. 1447 din 28.01.2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, a Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, 
modificat și completat prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2008, 

În baza art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 4, 5 și 6 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare 

 
Hotărăște 

 
Art. 1   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 

2012 destinate activităților culturale astfel: 
 
Asociația ”Horvath Janos Tarsasag” pentru proiectul Concurs de recitări zonal 

”Papp Attila” 2012, suma de 1000 lei 
Asociația ”Horvath Janos Tarsasag” pentru proiectul Concurs de recitări zonal 

”Poezii Religioase” 2012, suma de 900 lei 



Asociația ”Margittai Oskolaert Tarsasag” pentru proiectul Săptămâna Bobocilor și 
Crăciunului, suma de 2400 lei 

Asociația culturală a tinerilor din Valea Ierului pentru proiectul Clevers Marghita 
la faza națională de hip-hop – Bounce Dance Satu Mare 2012, suma de 1150 lei 

Asociația cultural artistică ”Barcăul”  pentru proiectul Promovarea și dezvoltarea 
tradițiilor folclorice de pe Valea Barcăului, suma de 1000 lei 

Fundația cultural științifică ”Octavian Goga” pentru proiectul Crăciun la Octavian 
Goga, suma de 2400 lei 

Asociația cultural artistică ”Barcăul”  pentru proiectul Tinere Talente, suma de 
2400 lei. 

 
Art. 2   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 

2012 destinate activităților sportive astfel: 
 
SC Viitorul Marghita, suma de 10000 lei 
CS Good Dragon Marghita, suma de 1250 lei. 
 
Art. 3   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

contabilitate și Compartimentul juridic. 
 
Art. 4   Prezenta hotărâre va fi comunicată asociațiilor pentru încheierea 

contractelor prin grija compartimentului juridic din cadrul primăriei; de asemenea un 
exemplar va fi comunicat Instituției Prefectului Bihor, primarului municipiului Marghita, 
biroului contabilitate din cadrul primăriei, la dosar, spre afișare. 

 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
 
   
 
 
   
Marghita, 
Nr.   65    din 27 noiembrie 2012. 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                        
                                                           
 
                                                    HOTARARE 

- privind aprobarea contractării şi /sau garantării unei finanţări rambursabile  
interne în valoare de 12.300.000 lei  

 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa extraordinară 
din 9.11.2012 

 
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 şi 4 lit. b , art. 45 lin. 2 , art. 63  alin. 1 lit. c 

si alin. 4 lit. c , precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b , alin. 3 , alin. 5 şi 6  din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată  

Avand  în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 64/2007 
privind  datoria publica , cu modificarile si completarile , coroborate cu cele ale 
capitolului  IV din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 
completările  uletioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea , componenta şi functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, 
cu modificările şi completările ulterioare  ; 

 Ţinând seama  de prevederile art. 41 alin. 4 din legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Luând  în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana  a autonomiei 
locale. adoptată la  Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată  prin Legea nr. 199/1997; 

Luând act de : 
a) nota de fundamentare a  compartimentului de resort din cadrul  

aparatului de specialitate  al primarului, inregistrat  sub nr. 8198 din 
6.11.2012 

b) avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
municipiului Marghita 

           Constatând necesitatea  de a asigura resursele  financiare  pentru realizarea  
investiţiilor publice de interes local/refinanţarea datoriei publice locale, a căror 
documentatie  tehnico- economica/ nota de fundamentare  a fost aprobată prin HCL nr. 7 
din 16.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 



 privind aprobarea  contractării  unei finantări rambursabile  interne  pentru cofinantarea 
unor investitii publice de interes local.  
 
 

Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se aprobă contractarea  şi garantarea  unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de 12.300.000 lei , cu o maturitate de 15 ani. din care primii 2 ani perioadă de graţie şi 13 
ani perioadă de rambursare  a  creditului , ROBOR 3M+4,5% /an.  

 
           Art. 2 Contractarea si garantarea  finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face  
pentru  realizarea investiţiilor  publice  de interes  local , prevăzută in anexa la HCL nr. 7 din 
16.07.2012 

Art. 3 Din bugetul local al municipiului Marghita se asigură integral plata : 
a) serviciului  anual al datoriei  publice locale; 
b) oricaror impozite si taxe aferente realizării  obiectivelor de investitii  de interes local 
c) alte  chletuieli  neeligibile ale finanţării rambursabile  menţionate  la art. 1 

           Art. 4 (1) Pe intreaga  durată a serviciului  datoriei publice locale, ordonatorul principal 
de credite are obligatia să publice  pe pagina de internet a municipiului Marghita următoarele 
date : 

a) hotărârea Comisiei  de autorizare  a  împrumuturilor locale, precum şi orice modificări  si    
sau completări  ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate /garantate  
c) gradul de indatorare  a municipiului Marghita 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei  de gratie  şi a perioadei 

de rambursare  a finanţării rambursabile 
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente  fiecărei finanţări rambursabile 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare  rambursabila 

(2) Datele prevăzute la alin. 1 se actualizează în prima decadă 
a  fiecărui trimestru  pentru trimestrul expirat , sub sancţiunile prevăzute de 
lege.  

          Art. 5  Pentru semnarea contractului prevăzut la art. 1 se mandateaza primarul  
municipiului Marghita.  
          Art. 6  Prezenta hotărâre se comunica , prin intermediul secretarului municipiului, în 
termenul prevăzut de lege, primarului municipiului şi prefectului judeţului Bihor şi se aduce la 
cunoştinţa publică prin publicare precum şi pe pagina de internet a instituţiei.  
 
 
          Presedinte de sedinta                                                Contrasemneaza 
          Almasi Stefan                                                           Demeter Cornelia 
 
 
Marghita, Nr.49/9.11.2012 
 
Adoptata cu 16 voturi „ pentru” din 16 prezenti  
 
 







CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
 

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

27.11.2012   şi a procesului verbal a sedintei  ordinare a  Consiliului Local din 
30.10.2012 

 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
27. 11. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei ordinare  , nr 307 din 20.11.2012 
     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 propunerea de stabilire a nivelului  impozitelor  si 
taxelor  locale pentru anul  2013  
              Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
              Raport de avizare:  Comisia de buget finante si administrarea domeniului public 
si privat  
 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului 
public şi privat şi a pieţelor  pe anul 2013 

                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare:  Comisia de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
 
       3. Proiect de hotarare   pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpului de 
clădire  reprezentând  “ cabina portar” la unitatea de învăţământ Colegiul National 
O.Goga amplasată pe str. Piata Independentei nr. 1 Marghita, in vederea scoaterii  din 
functiune si demolarii .  
                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare Comisia de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
    
 

4.Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
municipiului Marghita.  

                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      



                         Raport de avizare :Comisia de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
 
         5. Proiect de hotarare  privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea 
locuintelor ANL  ce se vor da in folosinta in anul 2013 si a celor ce se elibereaza in 
cursul anilor 2012/2013 . 
                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare :Comisia juridica 
          6.  Proiect de hotarare   privind  avizarea clădirilor utilizate  pentru activităţi social 
umanitare în vederea scutirii de la plata obligaţiunilor bugetare  pentru anul 2012  a  unor 
asociaţii şi fundatii , în conformitate cu  prevederile art.  285 lit. c  din Legea 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare: Comisia buget-finante ,  Comisia juridica  
 
          7.  Proiect de hotarare privind scutirea/respingerea  de la plata impozitului  pe 
clădirea reprezentand locuinta situată în  Aleea Infratirii  nr. 9  sc. A, et. 6 ap. 21   pentru 
anul fiscal 2013 pentru domnul   Adascalitii  Cristian Marcel  
 
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare: Comisia buget-finante ,  Comisia juridica  
 
           8. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de acţiune la nivel local pentru 
zonele vulnerabile la nitriţi aflate in administrarea UAT Marghita si a măsurilor stabilite 
in cadrul acestui plan.  
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare: Comisia de agricultura, turism si mediu. 
 
         9. Proiect de hotarare pentru cuprinderea in domeniul public a  investitiei realizate 
in cadrul proiectului „ Parc Balnear in Regiunea Nord-Vest „ reprezentand strand termal 
indetificat  pe nr. cadastral 100448 , in suprafata de 92000 mp.  
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
         
         10. Proiect de hotarare pentru aprobarea înfiinţării Politiei Locale a municipiului 
Marghita 
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare:  Comisia juridica 
         
      11. Proiect de hotarare pentru pentru aprobarea vanzării în principiu, a terenului în 
cotă  de  164 mp./414 mp. teren proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 
102396 CF 102396 Marghita , teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , 
proprietatea  doamnei   Pop Maria   din Marghita str. Litoralului nr. 13   
          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  



       12. Probleme diverse . 
 
Art. 2 Se aproba din initiativa primarului retragerea de pe ordinea de zi a punctului: 
Proiect de hotarare pentru aprobarea contractului de munca si a acordului de munca la 
nivel de institutie. 
                           
Art. 3 Se aproba completarea ordinei de zi cu urmatoarele doua puncte: 
                 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local in 
comisiile de negociere in cazul aprobarii  vanzărilor unor imobile apartinand domeniului 
privat al municipiului Marghita precum si în comisiile de licitaţie si receptie pentru 
concesionari, achizitii  de produse . lucrări si servicii 
                       Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                       Raport de avizare . Comisia juridica 
                2.  Proiect de hotarare pentru acordarea de subventii din bugetul local pentru 
anul 2012 pentru proiectele depuse de asociatii culturlae si sportive non porfit, conform 
regulamentului de acordare a acestor  subventii .  
                        Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                       Raport de avizare: Comisia socială,  de cultura, tineret si sport.  
 
Art. 4  Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local.  
 
Art. 5  Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
 
 
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemnează 
Almasi Stefan                Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 52 din  27.11.2012 
Adoptată cu votul  “ pentru” a 17  consilieri  din 17 prezenti, 17 în functie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                                                                                    
 
                                            HOTARARE  

- pentru stabilirea nivelului  impozitelor si taxelor locale pe anul 2013 la nivelul 
municipiului Marghita  

 
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
 
         Vazând referatul de specialitate nr. 7932 din 29.10.2012 întocmit de d-na Diaconu 
Anca, sef birou taxe si impozite locale  
         Cu avizul favorabil al  comisiei de buget finante din cadrul  Consiliului Local  
         Analizând prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal , titlul IX Impozite si 
taxe locale si cap. X Alte taxe locale, art. 288(1)  
         In temeiul  art. 45 alin.1 şi alin.  2 lit. c din Legii 215/2001, legea administratiei 
publice locale, R, cu modificarile şi completările ulterioare  
                                                           
                                                                Hotaraste: 
    
 
Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013, 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 2012 ; 
    - nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si 
taxele locale pentru anul 2013, 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 cota  anul 2013 
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 anul 2013 
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 

 
 
10% 



contribuabilii: 
-persoane fizice: 0-10% 
-persoane juridice: 0-10% 

10% 
 
 
 

          

 
 
Art.3. Pentru determinarea obligatiilor fiscale pentru anul 2013, 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 01.01.2013, 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                                   Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                              Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 53/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA         
            
          

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului public şi privat 

şi a pieţelor  pe anul 2013 
 

 Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară  din 
data de 27 noiembrie  2012,  

Având în vedere: referatul de specialitate nr. 8476 din 15.11.2012  întocmit de  
domnul  Lucaciu Cornel  - şef  birou administrare a domeniului public şi privat din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului ; referatul nr. 8587 din 20.11.2012 întocmit de dl. 
Horgoş Viorel în calitate de administrator al pieţelor din municipiul Marghita, referatul 
nr. 8333 din 12.11.2012 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 2013,  conform anexei nr. 1,  care face parte integrantă   

Art. 2 Se stabileste  coeficientul de penalitate de 0,5% pe fiecare zi de intarziere  
după data scadenta pentru contractele de inchiriere/concesiune terenuri si cladiri cu alta 
destinatie  decat cea de locuinte. Se păstreaza  nivelul de redeventa  adjudecat la 
terenurile castigate  prin licitatie publica 

Art.3. Se aprobă taxele, tarifele utilizate pentru administrarea pieţelor din 
municipiul Marghita pe anul 2013, conform anexei nr.2 , care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

Art 4. Se aprobă taxele utilizate  pentru închiriere, utilizare şi acces a /în 
terenurilor şi spaţiilor  cu destinaţia de bază materială sportivă pe anul 2013 , conform 
anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.5 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                             Contrasemneaza 
                              Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 54/_27.11.2012 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                                                        
 

HOTARARE 
-  pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpului de clădire  

reprezentând  “ cabina portar” la unitatea de învăţământ Colegiul National O.Goga 
amplasată pe str. Piata Independentei nr. 1 Marghita, in vederea scoaterii  din 

functiune si demolarii .  
 

  
     Consiliul local al municipiului Marghita  întrunit in sedinta ordinară din  27 
noiembrie  2012  
 

         În vederea modificării H.G. 970/2002  privind atestarea domeniului public al 
judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, 
modificată  şi completată  prin HG nr. 1973 din 16 noiembrie 2004 

       Vazând  referatul de specialitate al doamnei  sef birou  buget contabilitate  nr. 346 
din 10.05.2012 si avizul favorabil al comisei de specialitate  
 În temeiul art. 3 alin. 4  din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia  cu modificările si completările ulterioare şi art 122 din Legea 
215/2001, legea administratiei publice locale  
            In conformitate cu art. 124 din Legea 215/2001 si a  art. 112 din Legea educatiei 
nationale nr. 1 /2011 
 În baza art. 45 alin.1 şi art. 122  din Legea 215/2001, republicată 
                                                               
                                                                    Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă scoaterea din inventarul   domeniului public a clădirii reprezentând 
“cabina portar” la unitatea de învăţământ Colegiul National O.Goga amplasată pe str. 
Piata Independentei nr. 1 Marghita avand cod de clasificare  1.6.4., in vederea scoaterii  
din functiune si demolarii .  
 
Art. 2 Se aprobă   înscrierea  în contabilitate a valorii de inventar  de 12.934 ,18 lei 
pentru imobilul  cabină poartă, nr. de inventar 003 , din domeniul public în domeniul 
privat  în vederea scoaterii din evidentele contabile.  
 
Art. 3 Se abrogă pozitia 348 din anexa nr. 6  din HCL nr.  35/1999 , cu modificările si 
completările ulterioare privind Insusirea invenratului bunurilor care apartin domeniului 
public al muncipiului Marghita.  
 
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. 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 
municipiului Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrare ,va fi adusă la 
cunoştinţa publică prin afisare 
 
 
 
 
                         Presedinte de sedinta                                   Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                              Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 55/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                            HOTARARE  

- pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012 al municipiului 
Marghita  

 
 
         Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinara  din 27 
noiembrie 2012  
              Vazand  referatul de specialitate al doamnei sef birou buget-contabilitate, d-na 
Bereteu Viorica , inregistrat sub nr. 8645 din 21.11.2012  
              Luand act de  Hotararea Consiliului Judetean nr. 246 din 31.10.2012 privind 
adoptarea bugetului pe anul 2012- rectificat si adresa nr. 33853 din 8.11.2012 a Directiei 
Generale a  Finantelor  Publice , precum şi adresa nr. 16020 din 13.11.2012 a Directiei 
De Sanatate Publica Bihor- Oradea  
              Cu avizul comisiei de buget finante al consiliului local  
              In temeiul art. 190 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
ale art. 49 alin. 5,6,7  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale , a Legii 
administratiei publice locale nr. 215/2001  
 
                                                  Hotaraste: 
 
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita  
conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.  
 
Art. 2 Se aprobă prelungirea perioadei de restituire a imprumutului din bugetul local, 
aprobat prin HCL nr. 61/24.05.2012 pentru activitatea  nou înfiinţata Strand  municipal 
Marghita ,   in suma de 150 mii lei , până la finele  anului 2013.  
 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroul de buget-contabilitate ,  la dosar.  
 
 
 
         Presedinte de sedinta      Contrasemneaza  
          Almasi Stefan       Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, nr. 56_/27.11.2012 
Adoptata cu votul a 17_consilieri  din 17  prezenti  
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
          

Hotărâre 
privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL, str. 

Pandurilor, etapa III și a locuințelor ANL care se vor elibera  
în cursul anului 2012 și 2013 

 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 27 
noiembrie 2012  

 
 Având în vedere : 

- Procesul verbal nr. 8626 din 20.11.2012 a comisiei sociale de analiză a dosarelor 
ANL, 

- Expunerea de motive nr. 8227 din 20.11.2012 întocmit de d-l Lucaciu Cornel, șef 
birou administrarea domeniului public și privat, 

- Legea nr. 152/1998 privind înființarea ANL actualizată,  
- OUG nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu 

destinația de locuințe, 
 În baza art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată  
 

Hotărăște 
 

 Art. 1   Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL cu 1 cameră 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2   Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL cu 2 camere 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 3   Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL cu 3 camere 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Biroul de administrarea domeniului public și privat,  spre afișare, 
la dosar. 

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
 
   
Marghita, 
Nr.   57    din 27 noiembrie 2012. 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
 



MUNICIPIUL MARGHITA                        Anexă la HCL nr.57 din 27.11.2013 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR  A.N.L. 
1 CAMERA 

 
 
 

Nr.crt. 

 
 

Numele şi prenumele 

 
 

Nr. dosar 

 
Data depunerii 

cereri 

Număr de 
camere 
solicitat 

 
Punctaj 
realizat 

1 Ferenczi Ioan 34/61/130 11.01.2011 1 42 
2 Makai Norbert - Ludovic 22/820 02.02.2010 1 38 
3 Szatmari Orsolya 19/1750 25.05.2012 1 38 
4 Rădulescu Horea Dănuţ 45/2660 08.08.2012 1 38 
5 Ienciu Ancuta - Ioana 18/1/3419 01.11.2011 1 36 
6 Balog Calin - Mihai 3/2773 17.08.2012 1 36 

 
  
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                       SECRETAR 
  ALMAŞI ŞTEFAN                                                       jr. DEMETER CORNELIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL MARGHITA                        Anexă la HCL nr.57din 27.11.2013  
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR  A.N.L. 
2 CAMERE 

 
 
 

Nr.crt. 

 
 

Numele şi prenumele 

 
 

Nr. dosar 

 
Data depunerii 

cereri 

Număr de 
camere 
solicitat 

 
Punctaj 
realizat 

1 Kozak Melinda 33/6750 25.10.2005 2 55 
2 Munteanu Nicolae Ioan 

Sandu 
24/5040 24.07.2006 2 54 

3 Tuduce Adela - Rita 21/95 04.01.2007 2 51 
4 Bozga Gabriela Paula 2/73/1545 22.07.2010 2 48 
5 Toth Robert - Ianoş 15/62/6185 09.09.2009 2 46 
6 Corpaş Cristian 25/1/2324 17.07.2012 2 46 
7 Demian Felician- Marius 1/52/248 19.01.2011 2 43 
8 Bela Mihai - Iosif 26/1758 28.05.2012 2 43 
9 Enyedi Attila - Iştvan 40/2863 23.08.2012 2 41 
10 Cheregi Sorin - Silviu 4/537 20.02.2012 2 40 
11 Pop Szabolcs - Csongor 35/1053 20.03.2012 2 40 
12 Schek Csaba  39/1128 26.03.2012 2 40 
13 Adăscăliţii Ioana - 

Mirela 
97/2584 02.08.2012 2 40 

14 Hebriştean Amalia - 
Gabriela 

44/2739 14.08.2012 2 40 

15 Micula Bogdan 41/2847 23.08.2012 2 40 
16 Rakoşi Csaba 17/1637 16.05.2012 2 39 
17 Pop Cristina - Florentina 1672689 10.08.2012 2 39 
18 Fritea Vasile Gabriel 11/2859 23.08.2012 2 39 
19 Covaciu Jesica 31/2600 06.08.2012 2 38 
20 Jakab Aliz 28/2691 10.08.2012 2 38 
21 Duca Alina 13/2623 07.08.2012 2 37 
22 Sallaji Jozsef  29/2309 16.07.2012 2 36 
23 Meseşan Cosmina 38/2619 06.08.2012 2 36 
24 Csornay Karoly 5/628 27.02.2012 2 35 
25 Papai Briggita 12/2114 02.07.2010 2 35 
26 Sandor Jozsef 8/2505 30.07.2012 2 35 
27 Ciarnău Timea Klara    Respins 

 
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETAR 
 ALMAŞI   ŞTEFAN                                                           jr. DEMETER CORNELIA 



MUNICIPIUL MARGHITA                        Anexă la HCL nr.57 din 27.11.2013  
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR  A.N.L. 
 3 CAMERE  
 
 

 
 
 

Nr.crt. 

 
 

Numele şi prenumele 

 
 

Nr. dosar 

 
Data depunerii 

cereri 

Număr de 
camere 
solicitat 

 
Punctaj 
realizat 

1 Şanta Izabela 9/3201 10.05.2004 3 64 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 

 

                                                  Hotarare   
-privind  avizarea clădirilor utilizate  pentru activităţi social umanitare în vederea 
scutirii de la plata obligaţiunilor bugetare  pentru anul 2012  a  unor asociaţii şi 
fundatii , în conformitate cu  prevederile art.  285 lit. c  din Legea 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
          Consiliul local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
             Avand in vedere referatul de specialitate nr. T/3748/18.10.2012 depusa de  
Fundatia Crestina Elim, , cererea nr. T/4213/15.11.2012 a  Fundatiei Van Den Heerik 
precum si cererea nr. T /4233/16.11.2012 depusa de Asociatia Caritas Catolica Oradea  
             Cu avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local  
             In baza art. 250 alin. 1 pct. 19 si art. 285 lit. c din Legea 571/2003 Cod fiscal , a 
art. 36 din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale, R, cu modificările si 
completările ulterioare  
 
 
                                                            Hotaraste: 
 
Art. 1  Se declara  ca şi clădiri utilizate pentru activitaţi social umanitare de către  
 Fundaţia Crestina Elim  cu sediul in Marghita str. N.Balcescu nr. 79 , avand CIF 
8884921, următoarele imobile: 

1. str. N.Balcescu, nr.79 (parter) – suprafata locuibila 189,63 m2 + (mansarda) – 
suprafata locuibila 170 m2 – avand valoarea contabila de 80.000 lei, curte 
3196 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 763/09.04.2003 si 
9570/15.10.2007, precum si Autorizatiei de desfiintare nr.19/11.05.2007; 

2. str. N.Balcescu, nr.77 – suprafata locuibila 70 m2 – avand valoarea contabila 
de 48.620 lei, curte 2969 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 
763/09.04.2003 si 9570/15.10.2007; 

3. str. N.Balcescu, nr.73 – suprafata locuibila 54 m2 – avand valoarea contabila 
de 75.000 lei, curte 3359 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 
763/09.04.2003 si 9570/15.10.2007; 

4. str. Barcaului, nr.1 – suprafata locuibila 65 m2 – avand valoarea contabila de 
135.370 lei, curte 608 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 
763/09.04.2003 si 9570/15.10.2007; 

5. str. I.L.Caragiale, nr. 90, ap.6 – avand valoarea contabila de 9.875,5 lei, 
conform Declaratiei de impunere fiscale nr.763/09.04.2003; 

6. str. N.Balcescu, nr.75 – teren – curte 700 m2, conform Declaratiei de 
impunere fiscale nr. 9570/15.10.2007; 



7. str. Brandusei, nr.11/A  - avand valoarea contabila de 643.525 lei, conform 
Procesului Verbal de receptive la terminarea lucrarilor nr.16/03.04.2009; 

8. str. Brandusei, nr.11/A – teren – curte 16.177 m2, conform Contractului de 
comodat nr.5184/02.10.2007; 

9. str. Aleea Infratirii, nr.7, bl.x3, et.4, ap.38 - suprafata locuibila 48 m2 – 
avand valoarea contabila de 55.000 lei. 

Art. 2  Se declara ca şi clădiri  utilizate pentru activităţi  social umanitare de catre 
Fundatia „ Van Den Heerik , cu sediul in Oradea , str. Episcop Mihai Pavel nr. 7 ap. 3 
avand CIF 22786279 urmatoarele imobile: 

1. Cheţ nr. 112 – teren –curte 2359 mp. si teren curte 1036 mp.  
2. Cheţ nr. 112 – clădire  avand valoarea contabila de 65.000 lei 

 
Art. 3 Se declara ca şi clădiri  utilizate pentru activităţi  social umanitare de catre 
Asociatia Caritas Catolica Oradea cu sediul in  Marghita str. Crisan nr. 5 , avand CIF 
4755428 următoarele imobile: 

1. str. Bihorului  nr.9 Marghita – clădire avand valoarea contabila de 8000 lei 
2. str. Bihorului nr. 11 , Marghita terem- curte 773 mp. 
3. str. Bihorului nr. 11 , Marghita teren –curte 1.226 mp 
4. str. Bihorului nr. 9 , Marghita  teren-curte 1.521 mp.  
 

Art. 4 Clădirile  prevăzute la art. 1 , 2 si 3  sunt scutite prin efectul legii de la plata 
impozitului  pe clădiri oentru anul 2013. 
 
Art. 5 Prezenta hotarare se comunica cu : Biroul de taxe si impozite locale, Fundatia 
Crestina Elim, Fundatia „ Van Den Heerik, Asociaita  Caritas Catolica Oradea – Filiala 
Marghita, Primarul municipiului Marghita, Instituţiei Prefectului Bihor, spre afişare.  
 
 
 
 
 
 
                             Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 58/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                                                                                 
 
                                         Hotarare  
-   privind respingerea solicitarii de scutire  de la plata impozitului  pe clădirea 
reprezentand locuinta situată în  Aleea Infratirii  nr. 9  sc. A, et. 6 ap. 21   pentru 
anul fiscal 2013 pentru domnul   Adascalitii  Cristian Marcel  
 
 
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
         Vazand referatul de specialitate al doamnei Diaconu Anca, sef birou impozite si 
taxe locale , înregistrat sub nr. 1/3826 din 19.11.2012 întocmit in baza    cererii  domnului 
Adascalitii Cristian  Marcel  
          Cu avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local  
          Vazand  prevederile art. 286 alin. 1 si alin. 3  din Legea 571/2003 – Cod fiscal  
          In conformitate cu Legea 215/2001, legea administratiei publice locale  
                     
 
 
                                     Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba respingerea    solicitarii de scutire  de la plata impozitului  pe clădirea 
reprezentand locuinta situată în  Aleea Infratirii  nr. 9  sc. A, et. 6 ap. 21   pentru anul 
fiscal 2013 pentru domnul   Adascalitii  Cristian Marcel , pe motiv de caz social.  
 
Art. 2 Se comunica prezenta cu : Biroul de taxe si impozite locale, Institutia Prefectului 
Bihor, domnului Adascalitii Cristian Marcel , la dosar, spre afisare.  
 
 
 
 
                             Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 59/ 27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
                                                                                                       
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
 
                                                                              

 
 

Hotarare 
pentru aprobarea Planului de acţiune la nivel local pentru zonele vulnerabile la nitriţi din 
surse agricole, aferente spaţiului hidrografic Crişuri  , aflate  în administrarea UAT 
Marghita si a măsurilor stabilite in cadrul acestui plan.  
 
 
 
 
     Consiliul local al municipiului Marghita  întrunit in sedinta ordinară din  27 
noiembrie  2012  
 
           Vazand referatul de specialitate  nr. 8616 din 20.11.2012  întocmit de  dl. Bernath 
Tiberiu  
          In conformitate cu  Ordinul MMDD nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei  
localitatilor pe judete  unde exista nitrati  din activitati agricole , in care este mentionat si  
municipiul Marghita si a cerintei din art. 3 a Deciziei intreministeriale nr. 
21130/DC/14.10.2010 
         In baza art.  36 alin. 6 pct. 9 din Legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale, R, cu modificarile si completările ulterioare  
 
                                                        Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba Planul de acţiune la nivel local pentru zonele vulnerabile la nitraţi  din 
surse agricole, aflate în administrarea UAT Marghita  , aferente spaţiului hidrografic 
Crişuri si a măsurilor stabilite în planul local de acţiune, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare.  
 
Art. 2 Se comunica prezenta hotarare cu :Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Compartimentului de mediu din cadrul Directiei Tehnice, 
Administratia Bazinală de apă Crisuri.  
          
 
           Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza 
           Almasi Stefan                                                      Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, nr.60/_27.11.2012 
 
Adoptata cu 17 voturi  „pentru „ din 17 consilieri prezenti  
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                                                                                 
     
                                                      Hotarare  
 
 pentru cuprinderea in domeniul public a  investitiei realizate in cadrul proiectului „ Parc 
Balnear in Regiunea Nord-Vest „ reprezentand strand termal indetificat  pe nr. cadastral 
100448 , in suprafata de 92000 mp. 
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
         Vazand referatul de specialitate al domnului Lucaciu Cornel – sef Birou  
Administrarea domeniului public si privat , inregistrat sub nr. 8668 din 21.11.2012  
            In baza art. 45 alin. 1 si art. 122 din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare  
           Vazand procesul verbal de receptie  finala  nr. 519 din 23.01.2012 a lucarărilor  
realizate in cadrul Proiectului “ Parc Balnear in Regiunea Nord-Vest, locatiile  Tasnad,  
Beltiug, Marghita”, contract RO 2006/018-147.04.01.01.01.10  
             Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
             In temeiul  art. 3 alin. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia   cu modificarile si completarile  ulterioare  
 
 
                                               Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba cuprinderea in domeniul public al municipiului Marghita a 
urmatoarelor bunuri: 

- teren in suprafata de 92000 mp. inscris pe nr. cadastral 100448 CF 100448 
Marghita  

- constructie suprafata de 483 mp. înscris pe nr. cadastral 100448 CF 100448 
Marghita  

- constructie suprafata de 474 mp. înscris pe nr. cadastral 100448 CF 100448 
Marghita  

 
Art. 2 Se aproba cuprinderea in domeniul public a investitiilor   aferente bunului 
prevazut la art. 1 si care sunt cuprinse in anexa ce face parte integranta din prezenta 
hotarare.  
 

  denumire 

valoare 
finala 

valoare in lei  
curs euro 
4,0906 



3.1. rezervor 200 mc 1.950,07 
3.2 statia de pompare 1.658,42 
3.3 vestiar si grup sanitar 588.512,25 
3.4 retele electrice exterioare 210.354,24 
3.5 drum si incinta, parcari, trotuare, podete 2.239.257,85 
3.6 retele apa potabila 117.544,42 
3.7 puţ forat si instalatii aferente  8.041,59 
3.8 retele de alimentare cu apa termala 222.450,76 
3.9 retele de canalizare menajere 158.414,26 
3.10 statia de epurare 53.645,52 
3.11 retele de canalizare pluviala 212.050,74 
3.12 retele de canalizare pentru apa termala 33.075,49 
3.13 bazin de racire 206.561,15 
3.14 bazin termal adulti 453.704,77 
3.15 bazin termal copii 202.470,47 
3.16 dren desecare incinta 79.266,87 
3.17 dusuri exterioare si fantani apa 14.548,88 
  t o t a l 4.803.507,75 
 articole generale 248052,82 
 total investitie 5.051.560,57 

 
Art. 3 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.4 Prin prezenta se modifică corespunzător    HCL nr. 35/1999,  privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita si 
stabilirea regimului juridic la unele terenuri 
 
Art.5 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrare ,va fi adusă la 
cunoştinţa publică prin afisare 
 
                   Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                   Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr.61_/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                     
 
 
                                                  HOTARARE 

- pentru  înfiinţarea Poliţiei  Locale a municipiului Marghita.  
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012 
 
             Avand in vedere  referatul de specialitate nr. 8477 din 15.11.2012  întocmit prin 
grija Compartimentului de resurse umane  
             Cu avizul comsiei juridice din cadrul consiliului local  
             In temeiul art. 1 alin. 1 din  Legea  155/2010 a poliţiei locale    
             In conformitate cu art. 36 alin. 3 lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                                Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba înfiinţarea  Politiei Locale a municipiului Marghita . 
 
Art. 2 Prin grija primarului si a aparatului de specialitate  se vor elabora regulamentul de 
functionare  , organigrama si statul de functii in conditiile legii , urmând a fi supuse 
aprobarii ulterioare a Consiliului local.. 
 
Art. 3  Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, compartimentul de resurse umane , spre afisare.   
 
 
 
 
                             Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 62_/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
                                                                                                       
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                                      Hotarare 
                             -  pentru aprobarea vanzării în principiu, a terenului în cotă  de  164 
mp./414 mp. , teren proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102396 CF 
102396 Marghita , teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  
doamnei  Pop Maria   din Marghita str. Litoralului  nr. 13  
 
 
 
   Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din  27 
noiembrie  2012  
       Avand in vedere raportul de specialitate nr. 8683 din 21.11.2012 , cererea numitului  
Pop Maria cu domiciliul in Marghita str. Litoralului nr. 13   si  documentatia cadastrala 
depusă pentru terenul aferent  locuintei  
       Cu avizul comisiei de administrare a domeniului public si privat ,  
       In temeiul art. 123 alin. 3  din Legea  nr. 215/2001, legea administratiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
      In baza art. 36 alin. 2  lit. c coroborat cu alin. 5 lit. b , precum si art. 45 din legea 
administratiei publice locale , nr. 215/2001 
                            
                                                Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba  vânzarea, în principiu a a terenului în cotă  de  164 mp. , teren 
proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102396 CF 102396 Marghita, 
teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  doamnei  Pop Maria   
din Marghita str. Litoralului  nr. 13  
 
Art. 2 Vânzarea se va face către proprietarul constructiilor în baza unui raport de 
evaluare  realizat de un evaluator autorizat ANEVAR pe anul in curs, raport ce va fi  
aprobat de către consiliul local printr-o hotarare ulterioară.  
 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica cu :Institutia Prefectului Bihor,  doamnei Pop 
Maria , primarului municipiului Marghita, spre afisare, la dosar.  
 
 
                           Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                           Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 63/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
                                                                                                          
                          

Hotărârea   
- privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local    in comisii de  negociere in 
cazul aprobării  vânzărilor unor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 
Marghita precum si in comisiile  de licitatie si receptie  pentru concesionări , achizitii 

de produse, lucrări si servicii.  
 
 
 

    Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 
27.11.2012  

    Văzând referatul doamnei secretar Demeter Cornelia înregistrat sub nr. 7748 din 
23.10.2012  

           In temeiul art.36 alin. 2 lit. c , art.  54 alin. 7 din Legea 215/2001, legea 
administraţiei publice locale, republicată şi art. 29 din O.G. 35/2002 aprobată prin Legea 
673/2002 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale  
 
 
                                                     Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se numesc in comisiile  de negociere in cazul aprobării  vânzărilor unor 
imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Marghita , ce se vor efectua, in 
temeiul legii în prezentul mandat,    următorii: 
 
Horvath Sandor – consilier UDMR 
Botoş Alexandru  -consilier UDMR 
Ilieş Moise – consilier P.N.L. 
Sandor Emil – consilier P.N.L. 
Durnea Cosmin Florin – consilier P.S.D. 
 
Membru supleant: Nagy Gabriella – consiler UDMR 
  
Art. 2  Alături de persoane desemnate  prin dispozitia primarului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comisia va analiza raportul de evaluare al 
imobilului a cărei vânzare a fost aprobată în principiu prin hotărâre de consiliu , va 
negocia preţul de vânzare cu cumpărătorul  şi va susţine în plenul consiliului acest 
preţ de vânzare.  
 

Art. 3 Din comisiile de licitaţie pentru concesiuni, achiziţii de produse, servicii     sau 
lucrări , constituite prin dispozitia primarului  vor face parte: 

 
Arkosi Anton  - consilier UDMR 
Almasi Stefan Mihai  – consilier UDMR 
Timar  Iulius  Radu – consilier PSD 
Durnea Cosmin Florin  – consilier PSD 



Ciarnau Claudiu Ioan  –  consilier PNL  
Pop Viorel – consilier PNL 
 
Membru supleant: Nagy Gabriella – consiler UDMR 
 
 
Art. 4 Din comisiile de receptie  a  bunurilor, lucrărilor   şi serviciilor  achiziţionate şi 
finanţate din bugetul local , constituite prin dispozitia primarului vor face parte 
Papai Iosif – consilier UDMR 
Kotlar Norbert – consilier UDMR 
Măries Mihaela- consilier PP-DD 
Carp Mariana Florinela – consilier PNL  
Cheregi Gheorghe – consilier PNL  
 
Membru supleant.    Durnea Cosmin  
 
 
 
Art. 5 Prezenta  hotărâre va fi comunicată cu: 
                       Primarul municipiului Marghita 
                       Institutia Prefectului Bihor 
                       Compartimentul de achizitii 
                        Domnilor consilieri 
                                  
 
 
Presedinte de sedinta                                               Contrasemneaza 
Almasi Stefan            Demeter Cornelia  

 
 
 
 
Marghita, nr.64 din 27.11.2012 
 
 
Adoptata cu votul „ pentru” a  17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotărâre 
privind acordarea de subvenții din bugetul local pentru anul 2012 pentru proiectele 

depuse de asociații culturale și sportive non profit, conform regulamentului de 
acordare a acestor subvenții aprobat prin hotărâre de consiliu local 

 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 27 
noiembrie 2012, 
 
 

Având în vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finanțare a 
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 50 din 14 aprilie 2008 și Regulamentul  
privind regimul finanțărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local al municipiului 
Marghita alocate pentru activitati nonprofit de interes local cu profit cultural aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din 20 mai 2008, 

Cu respectarea sumelor prevăzute în bugetul local pentru activități culturale și 
sportive, 

În conformitate cu Referatul Comisiei de cultură, social, învățământ, sport, tineret 
și culte nr. 8833 din 26 noiembrie 2012,  

În urma cererilor însoțite de actele necesare depuse de asociațiile culturale și 
sportive din municipiul Marghita, în baza cărora s-a întocmit procesul verbal al comisiei 
social-cultură, tineret, sport, culte și învățământ a Consiliului Local al municipiului 
Marghita, 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități non profit de interes 
general, a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finanțarea nerambursabilă din 
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe 
ramură de sport, a Hotărârii Guvernului nr. 1447 din 28.01.2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, a Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, 
modificat și completat prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2008, 

În baza art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 4, 5 și 6 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare 

 
Hotărăște 

 
Art. 1   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 

2012 destinate activităților culturale astfel: 
 
Asociația ”Horvath Janos Tarsasag” pentru proiectul Concurs de recitări zonal 

”Papp Attila” 2012, suma de 1000 lei 
Asociația ”Horvath Janos Tarsasag” pentru proiectul Concurs de recitări zonal 

”Poezii Religioase” 2012, suma de 900 lei 



Asociația ”Margittai Oskolaert Tarsasag” pentru proiectul Săptămâna Bobocilor și 
Crăciunului, suma de 2400 lei 

Asociația culturală a tinerilor din Valea Ierului pentru proiectul Clevers Marghita 
la faza națională de hip-hop – Bounce Dance Satu Mare 2012, suma de 1150 lei 

Asociația cultural artistică ”Barcăul”  pentru proiectul Promovarea și dezvoltarea 
tradițiilor folclorice de pe Valea Barcăului, suma de 1000 lei 

Fundația cultural științifică ”Octavian Goga” pentru proiectul Crăciun la Octavian 
Goga, suma de 2400 lei 

Asociația cultural artistică ”Barcăul”  pentru proiectul Tinere Talente, suma de 
2400 lei. 

 
Art. 2   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 

2012 destinate activităților sportive astfel: 
 
SC Viitorul Marghita, suma de 10000 lei 
CS Good Dragon Marghita, suma de 1250 lei. 
 
Art. 3   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

contabilitate și Compartimentul juridic. 
 
Art. 4   Prezenta hotărâre va fi comunicată asociațiilor pentru încheierea 

contractelor prin grija compartimentului juridic din cadrul primăriei; de asemenea un 
exemplar va fi comunicat Instituției Prefectului Bihor, primarului municipiului Marghita, 
biroului contabilitate din cadrul primăriei, la dosar, spre afișare. 

 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
 
   
 
 
   
Marghita, 
Nr.   65    din 27 noiembrie 2012. 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
 

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

6.12.2012    
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară 
din  6. 12. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei extraordinare  , nr . 357 din 29.11.2012  
     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 pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 
2012 al municipiului Marghita  

 
Art. 2 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosarul sedintei , spre afisare  
 
 
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemnează 
Arkosi Anton                Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita, Nr.66 din 6.12.2012  
 
 
Adoptata cu 17voturi „ pentru” din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                            HOTARARE  

- pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012 al municipiului 
Marghita  

 
 
         Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta extraordinara din  
6.12.2012  
           Vazand  referatul de specialitate al doamnei sef birou buget-contabilitate, d-na 
Bereteu Viorica , inregistrat sub nr.8989 din 3.12.2012 si avizul favorabil al comisiei de 
buget finante si administrarea domeniului public si privat  
           In conformitate  cu art. 49 alin. 5,6 si 7 din Legea 273/2006  privind finantele 
publice locale  
          In baza  art. 35 alin. 6 din OUG 61/2012  si a Legii 215/2001, legea administratiei 
publice locale  
           
 
                                              Hotaraste: 
 
 
 
Art. 1  Se aproba  rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare 
 
Art. 2 Se comunica prezenta hotarare cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroului financiar-contabil, spre afisare, la dosar.  
 
 
 
 
Presedinte de sedinta     Contrasemeneaza 
Arkosi Anton                   Demeter Cornelia   
 
 
 
 
 
Marghita, nr. 67 din 6.12.2012 
Adoptată cu votul „ pentru” a 17 consilieri din 17 prezenti  
 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

 
Hotarare 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  ordinare a  Consiliului Local din    
18.12.2012   si aprobarea procesului verbal de la sedinţa anterioară  

 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
18. 12. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei ordinare  , nr . 490 din 13.12.2012 
     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  rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli  al 
municipiului Marghita , 
                Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                Raport de avizare: Comisia  de buget-finante, Comisia juridică 

      2. Proiect de hotarare     pentru aprobarea contractului de munca si a acordului de 
munca la nivel de institutie. 
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare: Comisia juridica 

3.Proiect de hotarare privind însuşirea raportului de evaluare înregistrat la Primaria 
Marghita sub nr. 9359 din 13.12.2012 si stabilirea pretului de vanzare a suprafetei de 
238 mp, proprietatea privata a municipiului  situat pe str. Brandusei nr. 10 B către 
proprietarul constructiei  edificata pe acesta, dl. Dusko Paul.  
                Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                Raport de avizare: Comisia  de buget-finante, Comisia juridică 
3. Probleme diverse  

 
Art. 2  Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local Marghita.  

 
Art. 3 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosarul sedintei , spre afisare  
 

Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza 

Botoş Alexandru                                                                  Demeter Cornelia                                                

 

Marghita, Nr. _68 din 18.12.2012  
Adoptată cu votul „ Pentru „   a  15 consilieri din 15 prezenti  





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 18 
decembrie 2012  

 
 Având în vedere : 

- Procesul verbal de negociere nr. 9366 din 13.12.2012 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; 

- Avizul favorabil a Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Marghita, 
- 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, republicată; 

- 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 colectiv 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, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la dosar. 

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Botos Alexandru              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
   
Marghita, 
Nr.  70  din 18 decembrie 2012 
Adoptată cu 15  voturi pentru din  15 consilieri prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

         

Hotărâre 

      - privind  însusirea raportului de  evaluare si stabilirea pretului de vanzare a  

suprafeţei in cota de   238 mp. din nr.  cadastral. 102319 CF 102319 Marghita  , 

proprietate privată a municipiului Marghita,  către d-nul Dusko Paul  proprietarul   

construcţiiei amplasate pe terenul respectiv cu destinatie de casa de locuit si anexe situata 

pe str. Brandusei nr. 10 B  , localitatea Marghita, jud. Bihor 

 
 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in şedinta ordinară din  18. 

12.2012 

          Având in vedere referatul de  specialitate al  Directiei tehnice nr. 9394 din 

14.12.2012 

                 Luând act de HCL nr. 43 din 30.10.2012  privind aprobarea în principiu a 

vânzării    directe a cotei de  238 mp. din nr.  cadastral. 102319 CF 102319 Marghita  , 

proprietate privată a municipiului Marghita,  către  proprietarul  construcţiilor de pe 

aceste terenuri.  

            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 procesul verbal de negociere al comisiei din cadrul Consiliului Local 

si avizul favorabil al comisiei de specialitate  

                  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    directă a a  suprafeţei in cota de   238 mp. din nr.  cadastral. 

102319 CF 102319 Marghita  , proprietate privată a municipiului Marghita,  către d-nul 

Dusko Paul  proprietarul   construcţiiei amplasate pe terenul respectiv cu destinatie de 

casa de locuit si anexe situata pe str. Brandusei nr. 10 B   

 

Art. 2 Se insuşeşte  raportul de evaluare  nr. 9359 din 13.12.2012 întocmit de expert 

evaluator , persoană fizică autorizata ANEVAR , a terenului intravilan   prevazut la art. 1 

 

Art. 3 Se stabileste pretul de vanzare  la 6,08 euro/mp. , preţ stabilit în urma negocierii  

directe.Plata se va face in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.  

 
Art. 4 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. 5 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului 

Marghita, compartimentul  juridic,   biroul de urbanism, dl. Dusko Paul  

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza 

Botoş Alexandru                                                                  Demeter Cornelia                                                

 

 

 

Marghita, Nr. 71 din 18.12.2012 
Adoptată cu votul „ Pentru „   a  15_consilieri din 15 prezenti  

 

 
 
 
 
 


	HCLian_ex2012.pdf
	Hotărâre

	hot_ian2012

