




                                                                                                                           ANEXA nr. 1 
 

T A B L O U L 
CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,  

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013 
 

CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
 

Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei şi care se 
indexează/ajustează, în condiţiile art. 292 şi, respectiv, ale art. 295 alin. (12), precum şi amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7) 

 
 

CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI 
 

A. Persoane fizice 
Art.251 alin.(1):  În  cazul  persoanelor  fizice, impozitul  pe  clădiri se  calculează  prin aplicarea cotei  de impozitare de  0,1%  la  

valoarea impozabilă a clădirii. 
 
 

VALORILE  IMPOZABILE 
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

Art. 251 alin. (3) 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

NIVELURI PRACTICATE 
IN ANUL 2012 

NIVELURI PREVAZUTE 
PRIN LEGEA NR.571/2003 

NIVELURI APLICABILE 
IN ANUL 2013 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără 
instalaţii de 

apă, 
canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără 
instalaţii de 

apă, 
canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără 
instalaţii de 

apă, 
canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 

806 478 806 478 806 478 



B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic 

219 137 219 137 219 137 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic 
şi/sau chimic 

137 123 137 123 137 123 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau 
din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic şi/sau chimic 

82 54 82 54 82 54 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D    

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute 
la lit A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

 
 
 Art. 251 
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăsurate a acesteia, exprimate în metri 
pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabel. 
(4) Suprafata construită desfasurata a unei clădiri se determina prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale 
balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafeţele scarilor si teraselor 
neacoperite. 
(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajusteaza în funcţie de rangul localităţii si zona în care este amplasata clădirea, prin înmulţirea valorii 
determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 
  

Zona în 
cadrul 

localităţii 

Rangul localităţii 
0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 



  
 
 Având în vedere faptul că localitatea Marghita este localitate de rangul II, se vor aplica următorii coeficienţi: 
   Zona A: 2,40 
   Zona B: 2,30 

Zona C: 2,20  
Zona D: 2,10 
 

(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevăzut la alin. (5) se reduce 
cu 0,10. 
(7) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă (mai veche de anul 1962 exclusiv); 
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă (intre 
1962-1982 exclusiv). 
(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăseste 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu 
câte 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fracţiune din acestia. 
(8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, 
anul terminării se actualizează, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 
Art. 252 
(1) Dacă o persoana fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: 
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% pentru cea de-a treia clădire  şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. 
(3) În cazul deţinerii a doua sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în 
care proprietăţile au fost dobândite, asa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar 
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie speciala la compartimentele de specialitate ale autorităţilor 
administraţiei publice locale în raza cărora îsi au domiciliul, precum si la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. 
Modelul declaraţiei speciala va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
 
 
 

B. Persoane juridice 
Art. 253 alin.(1): În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii  

de inventar a clădirii. 
 

a) Cota de impozitare, prevăzută la art.253 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 – privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 
asupra valorii de inventar a clădirii în situaţia în care ultima reevaluare s-a efectuat după data de 01.01.2008 (impozitul/taxa pe clădiri în 
cazul persoanelor juridice), se stabileşte la: 
 



NIVELURI 
PRACTICATE IN 2011 

NIVELURI 
PREVĂZUTE ÎN 

L.571/2003 

NIVELURI 
APLICABILE IN ANUL 

2013 
 

1% 
 

0,25% - 1,50% 
 

1% 
 

Art. 253 alin.(3^1): În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de  reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de 
către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi 
declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective. 

Pentru a beneficia de cota prevăzută anterior, contribuabilii vor depune la Biroul impozite şi taxe locale, alături de declaraţia fiscală, 
documentele justificative ale reevaluării efectuate, cu excepţia persoanelor juridice care în anul 2012 au beneficiat de cota de impozitare de 1% iar 
clădirile şi construcţiile deţinute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite după data de 01.01.2010. 

 
Nota: In conformitate cu Ordinul 1752/17.11.2005 cladirile din patrimoniul unei societati se reevalueaza simultan (toata grupa) pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in 
situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite. Astfel, dacă o clădire este reevaluată, toate celelalte clădiri aparţinând aceluiasi 
agent economic trebuie reevaluate, in caz contrar, reevaluarea respectivă nu va fi operată in baza de date. 
 

b) Cota de impozitare, prevăzută la art.253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 – privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 
asupra valorii de inventar a clădirii, în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2009 (impozit/taxa pe clădiri în 
cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă), se stabileşte la: 
 

NIVELURI 
PRACTICATE IN 2011 

NIVELURI 
PREVĂZUTE ÎN 

L.571/2003 

NIVELURI 
APLICABILE IN ANUL 

2013 
 

10% 
 

10% - 20% 
 

10% 
 
 

Cota de impozitare, prevăzută la art.253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 – privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 
asupra valorii de inventar a clădirii, în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2007 (impozit/taxa pe clădiri în 
cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă), se stabileşte la: 
 

NIVELURI 
PRACTICATE IN 2011 

NIVELURI 
PREVĂZUTE ÎN 

L.571/2003 

NIVELURI 
APLICABILE IN ANUL 

2013 
 
- 

 
30% - 40% 

 
30% 

c) Cota de impozitare, prevăzută la art.253 alin.(9) din Legea nr. 571/2003 – privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 
asupra valorii de inventar a clădirii cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic se stabileşte la: 



 
NIVELURI 

PRACTICATE IN 2011 
NIVELURI 

PREVĂZUTE ÎN 
L.571/2003 

NIVELURI 
APLICABILE IN ANUL 

2013 
 
- 

 
minim 5% 

 
5% 

(10) Sunt exceptate de la prevederile alin.(9) structurile care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate, daca au inceput 
lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire. 
 

d) Cota de impozitare, prevăzută la pct.54 alin.(2) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 – privind Codul fiscal (impozit/taxa pe clădiri în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea 
amortizării) se stabileşte la:  
 

NIVELURI 
PRACTICATE IN 2011 

NIVELURI 
PREVĂZUTE ÎN 

L.571/2003 

NIVELURI 
APLICABILE IN ANUL 

2013 
 

1% 
 

0,25% - 1,50% 
 

1% 
 

Începând  cu  data  de  01.01.2007,  pentru  clădirile   proprietate   publică  sau  privată  a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,  
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina 
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, dupa caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN 
 
 

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 
 

Art. 258 alin. (2) 

Zo
na

  

 
NIVELURI PRACTICATE IN ANUL 2012 

- lei/ha **) - 
 

NIVELURI  PREVĂZUTE ÎN 
 L.571/2003 
- lei/ha **) - 

NIVELURI APLICABILE 
IN ANUL 2013 

- lei/ha **) - 

rang II rang II rang II 



Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice 

A 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 

B 4.540 4.540 4.540 4.540 4.540 4.540 

C 2.874 2.874 2.874 2.874 2.874 2.874 

D 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 
 
 

Conform L. 351/2001- privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a IV-a-Reteaua de localitati, Municipiul 
Marghita- are rangul II ( municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru in reteaua de localitati). 
 
 
 

                 IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 

 
  Art. 258 alin. (4) 

Nr. 
crt. 

                                 Zona 

 
 
Categoria de folosinţă 

NIVELURI PRACTICATE IN 
ANUL 2012 
- lei/ha **) - 

NIVELURI  PREVĂZUTE ÎN 
L.571/2003 
- lei/ha **) - 

NIVELURI APLICABILE 
IN ANUL 2013 

- lei/ha **) - 

Zona Zona Zona 
A B C D A B C D A B C D 

1 Teren arabil 24 18 16 13 24 18 16 13 24 18 16 13 

2 Păşune 18 16 13 11 18 16 13 11 18 16 13 11 

3 Fâneaţă 18 16 13 11 18 16 13 11 18 16 13 11 

4 Vie 40 30 24 16 40 30 24 16 40 30 24 16 

5 Livadă 46 40 30 24 46 40 30 24 46 40 30 24 



6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 24 18 16 13 24 18 16 13 24 18 16 13 

7 Teren cu ape 13 11 7 X 13 11 7 X 13 11 7 X 

8 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X X X X X 

9 Neproductiv X X X X X X X X X X X X 

 
Având în vedere faptul că localitatea Marghita este localitate de rangul II, pentru determinarea impozitului pe teren, asupra nivelurilor 
menţionate mai sus se aplică coeficientul de corecţie 4,00. 
*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pt. terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, 
inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor 
dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren. 
**) In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu majora sau diminua, dupa caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor 
la a doua zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea 
nivelurilor impozitului pe teren in lei/ha , tinand seama de faptul ca l mp=0,0001 ha. 
 Art.258 alin.(5^1): Ca exceptie de la prevederile art. 258 alin (2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in 
intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform 
prevederilor art. 258 alin. (3)-(5) numai daca indeplinesc ,cumulativ, urmatoarele conditii: 

a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a). 

In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza 
conform alin.(2).- ( impozit pe teren amplasat în intravilan – teren cu construcţii). 
 
 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
 

  Art. 258 alin. (6)              - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                                     Zona 
 
 

NIVELURI PRACTICATE IN 
ANUL 2012 
- lei/ha **) - 

NIVELURI  PREVĂZUTE ÎN 
L.571/2003 
- lei/ha **) - 

NIVELURI APLICABILE 
IN ANUL 2013 

- lei/ha **) - 

Zona Zona Zona 



A B C D A B C D A B C D 

1 Teren cu construcţii 27 24 22 19 27 24 22 19 27 24 22 19 

2 Arabil 43 41 39 36 43 41 39 36 43 41 39 36 

3 Păşune 24 22 19 17 24 22 19 17 24 22 19 17 

4 Fâneaţă 24 22 19 17 24 22 19 17 24 22 19 17 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 
crt.5.1 48 46 43 41 48 46 43 41 48 46 43 41 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X X X X X X X X X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 
crt.6.1 48 46 43 41 48 46 43 41 48 46 43 41 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X X X X X X X X X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1  14 12 10 7 14 12 10 7 14 12 10 7 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure 
cu rol de protecţie X X X X X X X X X X X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 
piscicole 5 4 2 1 5 4 2 1 5 4 2 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 29 27 24 22 29 27 24 22 29 27 24 22 

9 Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X X X X X 

10 Teren neproductiv X X X X X X X X X X X X 

                                                                                                                                                                             
 Potrivit art. 247 pct.9 alin(2) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 571/2003-Codul fiscal, delimitarea zonelor in extravilan se face 
astfel :zona A, Zona B, zona C si apoi zona D. 
 Având în vedere că localitatea Marghita este localiate de rangul II, pentru determinarea impozitului pe teren, asupra nivelurilor 
menţionate mai sus se aplică următorii coeficienţi de corecţie: 



   Zona A: 2,40 
   Zona B: 2,30 
   Zona C: 2,20 
   Zona D: 2,10 
 
Art.258 alin(7) – Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, 
precum si schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătură proprie a capului 
de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii. 
Art.258 alin(8) – Atât în cazul clădirilor, cât si al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate si situaţia 
reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea 
sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările 
tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum si în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează 
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la 
declaraţia fiscala. 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*) 
 
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma „impozitul pe mijloacele de transport” înlocuieşte sintagma „taxa asupra mijloacelor de 
transport” 

Art. 263 alin. (2) 

 
Tipuri de autovehicule 

NIVELURI 
 PRACTICATE IN ANUL 

2012 

NIVELURI 
 PREVĂZUTE ÎN 

L.571/2003 

NIVELURI  
APLICABILE 
IN ANUL 2013 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 8 8 8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 
2000 cm3, inclusiv 18 18 18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 
2600 cm3, inclusiv 36 72 72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 
3000 cm3, inclusiv 72 144 144 



5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 145 290 290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 24 

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până 
la 12 tone inclusiv 30 30 30 

8. Tractoare înmatriculate 18 18 18 

Nr. 
crt. 

Vehicule inregistrate NIVELURI 
PREVĂZUTE ÎN 

L.571/2003 

NIVELURI 
APLICABILE 

IN ANUL 2013 
1. Vehicule cu capacitate cilindrica: 

 
   1.1.Vehicule inregistrate  cu 
capacitate cilindrica < 4.800 cm3 
   1.2. Vehicule inregistrate  cu 
capacitate cilindrica > 4.800 cm3 
    

lei/200 cm3 
 

2 – 4 
 

4 - 6 

 
 
4 
 
5 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica 
evidentiata 

50 – 150 lei/an 75 lei/an 

 
Art. 263. alin.(3): In cazul unui atas, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele 
respective. 
 

Notă: Conform Art. I, pct. 8 din O.G. 91/2009 – impozitul pe autoturismele de teren din producţie internă, se va calcula în funcţie de capacitatea 
cilindrică, conform încadrării de la pct. 1- 5. 

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone - se majoreaza prin hotarare a Guvernului potrivit 
art.292.alin(3) din Codul fiscal-cu modificarile si completarile ulterioare 
  
Art.263 alin.(4) si art.292 alin.(3) 

 
 
 

Numarul axelor si masa totala 
maxima autorizata 

NIVELURI  PREVĂZUTE 
 ÎN LEGEA NR.571/2003 

NIVELURI APLICABILE 
IN ANUL 2013

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile de 
transport intern  

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate in 

operatiunile de transport 
intern si international 

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate exclusiv 
in operatiunile de transport 

intern  

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate in 

operatiunile de transport 
intern si international 

Vehicule cu  Vehicule cu  Vehicule cu  Vehicule cu  



sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 

sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 

I. Vehicule cu doua axe  X X X X X X X X 
1. Masa  nu mai putin de 12 
tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 133 0 133 0 133 0 133 

2. Masa nu mai putin de 13 tone, 
dar nu mai mult de 14 tone 133 367 133 367 133 367 133 367 

3. Masa nu mai putin de 14 tone, 
dar nu mai mult de 15 tone 367 517 367 517 367 517 367 517 

4. Masa nu mai putin de 15 tone, 
dar nu mai mult de 18 tone 517 1.169 517 1.169 517 1.169 517 1.169 

II. Vehicule cu 3 axe X X X X X X X X 
1. Masa nu mai putin de 15 tone, 
dar nu mai mult de 17 tone 133 231 133 231 133 231 133 231 

2. Masa nu mai putin de 17 tone, 
dar nu mai mult de 19 tone 231 474 231 474 231 474 231 474 

3. Masa nu mai putin de 19 tone, 
dar nu mai mult de 21 tone 474 615 474 615 474 615 474 615 

4. Masa nu mai putin de 21 tone, 
dar nu mai mult de 23 tone 615 947 615 947 615 947 615 947 

5. Masa nu mai putin de 23 tone, 
dar nu mai mult de 25 tone 947 1.472 947 1.472 947 1.472 947 1.472 

6. Masa nu mai putin de 25 tone, 
dar nu mai mult de 26 tone 947 1.472 947 1.472 947 1.472 947 1.472 

III. Vehicule cu 4 axe X X X X X X X X 
1. Masa nu mai putin de 23 tone, 
dar nu mai mult de 25 tone 615 623 615 623 615 623 615 623 

2. Masa nu mai putin de 25 tone, 
dar nu mai mult de 27 tone 623 973 623 973 623 973 623 973 



3. Masa nu mai putin de 27 tone, 
dar nu mai mult de 29 tone 973 1.545 973 1.545 973 1.545 973 1.545 

4. Masa nu mai putin de 29 tone, 
dar nu mai mult de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 1.545 2.291 1.545 2.291 

5. Masa nu mai putin de 31 tone, 
dar nu mai mult de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 1.545 2.291 1.545 2.291 

 
 
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai 
mare de 12 tone - se majoreaza prin hotarare a Guvernului potrivit art.292.alin(3) din Codul fiscal- cu modificarile si completarile ulterioare 
 
Art.263 alin.(5) si art.292 alin.(3) 

 
 
 

Numarul axelor si masa 
totala maxima autorizata 

NIVELURI  PREVĂZUTE 
 ÎN LEGEA NR.571/2003 

NIVELURI  APLICABILE 
IN ANUL 2013

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile de 
transport intern  

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate in 

operatiunile de transport 
intern si international 

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate exclusiv 
in operatiunile de transport 

intern  

Impozitul,in lei, pentru 
vehiculele angajate in 

operatiunile de transport 
intern si international 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

 
Vehicule 

cu alt 
sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

 
Vehicule 

cu alt 
sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

 
Vehicule cu 
alt sistem 

de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

 
Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe  X X X X X X X X 
1. Masa  peste 12 tone, dar 
nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Masa  peste 14 tone, dar 
nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Masa  peste 16 tone, dar 
nu mai mult de 18 tone 0 60 0 60 0 60 0 60 

4. Masa  peste 18 tone, dar 
nu mai mult de 20 tone 60 137 60 137 60 137 60 137 

5. Masa  peste 20 tone, dar 137 320 137 320 137 320 137 320 



nu mai mult de 22 tone 
6. Masa  peste 22 tone, dar 
nu mai mult de 23 tone 320 414 320 414 320 414 320 414 

7. Masa  peste 23 tone, dar 
nu mai mult de 25 tone 414 747 414 747 414 747 414 747 

8. Masa  peste 25 tone, dar 
nu mai mult de 28 tone 747 1.310 747 1.310 747 1.310 747 1.310 

II. Vehicule cu 2+2 axe X X X X X X X X 
1. Masa  peste 23 tone, dar 
nu mai mult de 25 tone 128 299 128 299 128 299 128 299 

2. Masa  peste 25 tone, dar 
nu mai mult de 26 tone 299 491 299 491 299 491 299 491 

3. Masa  peste 26 tone, dar 
nu mai mult de 28 tone 491 721 491 721 491 721 491 721 

4. Masa  peste 28 tone, dar 
nu mai mult de 29 tone 721 871 721 871 721 871 721 871 

5. Masa  peste 29 tone, dar 
nu mai mult de 31 tone 871 1.429 871 1.429 871 1.429 871 1.429 

6. Masa  peste 31 tone, dar 
nu mai mult de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984 1.429 1.984 1.429 1.984 

7. Masa  peste 33 tone, dar 
nu mai mult de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 1.984 3.012 1.984 3.012 

8. Masa  peste 36 tone dar 
nu mai mult de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 1.984 3.012 1.984 3.012 

III. Vehicule cu 2+3 axe  X X X X X X X X 
1. Masa  peste 36 tone, dar 
nu mai mult de 38 tone 1.579 2.197 1.579 2.197 1.579 2.197 1.579 2.197 

2. Masa  peste 38 tone, dar 
nu mai mult de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 2.197 2.986 2.197 2.986 

IV. Vehicule cu 3+2 axe  X X X X X X X X 
1. Masa  peste 36 tone, dar 
nu mai mult de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937 1.395 1.937 1.395 1.937 



2. Masa  peste 38 tone, dar 
nu mai mult de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679 1.937 2.679 1.937 2.679 

3. Masa  peste 40 tone, dar 
nu mai mult de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 2.679 3.963 2.679 3.963 

V. Vehicule cu 3+3  X X X X X X X X 
1. Masa  peste 36 tone, dar 
nu mai mult de 38 tone 794 960 794 960 794 960 794 960 

2. Masa  peste 38 tone, dar 
nu mai mult de 40 tone 960 1.434 960 1.434 960 1.434 960 1.434 

3. Masa  peste 40 tone, dar 
nu mai mult de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 1.434 2.283 1.434 2.283 

 
 

Remorci, semiremorci sau rulote 
 

Art.263  alin.(6)                                                        
  

Masa totala maxima autorizata 
NIVELURI 

  PRACTICATE IN ANUL 
2012 

NIVELURI  
 PREVĂZUTE ÎN 

L.571/2003 

NIVELURI 
APLICABILE 
IN ANUL 2013 

Impozitul (lei) Impozitul (lei) Impozitul (lei) 
a. Pana la 1 tona inclusiv    8 8 8 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 29 29 29 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  45 45 45 
d. Peste 5 tone 55 55 55 

 
Mijloace de transport pe apa 
 

Art.263 alin.(7)  
 NIVELURI 

 PRACTICATE IN ANUL 
2012 

NIVELURI  
PREVĂZUTE ÎN 

L.571/2003 

NIVELURI 
APLICABILE 
IN ANUL 2013 

Impozitul (lei) Impozitul (lei) Impozitul (lei) 
1. Luntre, barci fara motor, scutere de 
apa, folosite pt. uz si agrement personal    

18 18 18 



2. Barci fara motor, folosite in alte 
scopuri 

48 48 48 

3. Barci cu motor 
 

181 181 181 

4. Nave de sport si agrement*) Intre 0 si 964 
 

Intre 0 si 964 
 

630 
 

5. Scutere de apa 181 
 

181 
 

181 
 

6. Remorchere si impingatoare: X X X 
   a) Pana la 500 CP inclusiv  482 

 
482 

 
482 

 
   b) Peste 500 CP, si pana la  2.000 CP, 
inclusiv    

783 783 783 

   c) Peste 2.000 CP, si pana la 4.000 CP, 
inclusiv  

1.205 1.205 1.205 

   d) Peste 4.000 CP       1.928 
 

1.928 
 

1.928 
 

7. Vapoare pt. fiecare 1.000 tdw sau 
fractiune din  acesta  

157 157 157 

9. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X 
 

X 
 

X 
 

    a) Cu capacitatea de incarcare pana la 
1.500 tone inclusiv 

157 
 

157 
 

157 
 

    b) Cu capacitatea de incarcare de peste 
1.500 tone, si pana la 3.000 tone, inclusiv 

241 241 241 

    c) Cu capacitatea de incarcare de peste 
3.000 tone 

422 422 422 

 
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,  
AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR 

 
 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 
mediu urban 

 
Art.267 alin.(1) 

NIVELURI  
PRACTICATE IN 

ANUL 2012 

NIVELURI 
PREVĂZUTE ÎN 

L.571/2003 

NIVELURI   
APLICABILE 
IN ANUL 2013 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism: 
a) Până la 150 m², inclusiv 5 4-5 5 
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 6 5-6 6 
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 8 6-8 8 
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 10 8-10 10 
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 12 10-12 12 

f) Peste 1.000 m² 
12 + 0,01 lei/ m2, 

pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1000 m2 

12 + 0,01 lei/ m2, 
pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1000 m2 

12 + 0,01 lei/ m2, 
pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1000 m2 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 
 

 
Art. 267 alin. (4) 

Niveluri 2012 Niveluri prevazute in 
L.571/2003 Niveluri 2013 

7 lei pentru 
fiecare m2 afectat 

între 0 – 7 lei inclusiv pentru
fiecare m2 afectat 

7 lei pentru 
fiecare m2 afectat 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în 
spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor 
 
Art. 267 alin. (7) 

Niveluri 2012 Niveluri prevazute in 
L.571/2003 Niveluri 2013 

7 lei pentru 
fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată 
de construcţie 

între 0 – 7 lei inclusiv pentru
fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

7 lei pentru 
fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată 
de construcţie 



Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu 
 
Art. 267 alin. (11) 

Niveluri 2012 Niveluri prevazute in 
L.571/2003 Niveluri 2013 

10 lei pentru 
fiecare racord 

între 0 – 11 lei inclusiv 
pentru 

fiecare racord 

10 lei pentru 
fiecare racord 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către 
primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judeţean 
 
Art. 267 alin (12) 

Niveluri 2012 Niveluri prevazute in 
L.571/2003 Niveluri 2013 

12 lei între 0 – 13 lei inclusiv 12 lei 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă 
 
Art. 267 alin. (13) 

Niveluri 2012 Niveluri prevazute in 
L.571/2003 Niveluri 2013 

8 lei între 0 – 8 lei inclusiv 8 lei 

Taxa  pt. eliberareaunei autorizatii pentru desfasurarea  
unei activitati economice: 
 
-in mediul rural                                          
-in mediul urban 
 
Art. 268 alin. (1) 

Niveluri 2012 Niveluri prevazute in 
L.571/2003 Niveluri 2013 

13 
69 

între 0 – 13 inclusiv 
între 0 – 69 inclusiv 

13 
69 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice , format A3, de 
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
deţinute de consiliile locale: 
-la scara 1:500 
-la scara 1:1000 
-la scara 1:2000 
 
Art. 268 alin. (3) 

Niveluri 2012 Niveluri prevazute in 
L.571/2003 Niveluri 2013 

24 
27 
28 

între 0 – 28 lei inclusiv pentru 
fiecare m2 sau fractiune de m2 

24 
27 
28 

 Niveluri 2012 Niveluri prevazute in 
L.571/2003 Niveluri 2013 



 
Taxa pentru eliberarea certificatului de producator 
-taxa pentru viza trimestriala a certificatului de producator* 
*Prima taxa pentru viza trimestriala a certificatului de producator se plateste impreuna cu 
taxa pentru eliberareacertificatului de producator. 
 
Art 268 alin (4)

40 
5 

0 – 69 
- 
 

40 
5 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică   
a) structuri de vanzare (clasa 5530- cod CAEN-restaurante) a 

caror suprafete totale sunt: 
-de pana la 50 mp 
-intre 50 si 100 mp 
-intre 100 si 200 mp 
-peste 200 mp 
 
b) structuri de vanzare (clasa 5540-cod CAEN-baruri) a caror 
suprafete totale sunt: 
-de pana la 30 mp 
-intre 30 si 60 mp 
-intre 60 si 100 mp 
-peste 100 mp 
Art. 268 alin. (5) 

Niveluri 2012 Niveluri prevazute in 
L.571/2003 Niveluri 2013 

 
1.050,00 
1.100,00 
1.200,00 
1.300,00 

 
 

500,00 
700,00 
900,00 

1.300,00 

Intre 0 – 3.615 lei 

1.050,00 
1.100,00 
1.200,00 
1.300,00 

 
 

500,00 
700,00 
900,00 

1.300,00 

* Incepand cu 01.01.2007, taxa viza anuala reprezinta 50% din cuantumul taxei de eliberare a autorizatiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR  

DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
 

 

Ă
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
 
Art. 271 alin. (2) 

Nivelurile  practicate 
în anul 2012 

Niveluri prevazute in 
L.571/2003 

Nivelurile aplicabile 
în anul 2013 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 28 între 0 şi 28 lei inclusiv 28 lei 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate 20 între 0 şi 20 lei inclusiv 20 lei 

 
* Biroul Constructii si Urbanism va comunica lunar, Biroului Impozite si Taxe, pana in data de 15 a fiecarei luni pentru luna precedenta, o situatie cu privire la autorizatiile de 
construire si avizele eliberate pentru activitatea de reclama si publicitate, afisaj in municipiul Marghita, situatie care va cuprinde urmatoarele informatii: nume, prenume/denumire, 
adresa/sediu, CNP/CUI, nr./data autorizatiei de construire sau a avizului, locul amplasamentului, durata amplasamentului. 
 
 

CAPITOLUL VI – IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
 

 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă  
 

Art.275 alin.(2) 

Nivelurile  practicate 
în anul 2012 

Niveluri prevazute in 
L.571/2003 

Nivelurile aplicabile 
în anul 2013 

- lei/m2 - 

a) în cazul videotecilor 2 între  0 şi 2 inclusiv 2 

b) în cazul discotecilor 3 între 0 şi 3 lei inclusiv 3 
 
*Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate mai sus se aplica coeficientul de corectie 4,00. 
 
 
 

 



 
CAPITOLUL VII – TAXA ANUALA PENTRU VEHICULE LENTE 

 
Art. 283 alin. (3)         

Nr. 
Crt. Denumirea vehiculului sau a utilajului 

Niveluri  practicate 
în anul 2012 

 
Niveluri prevazute 

Legea 571/2003 
 

Niveluri 
aplicabile 

în anul 2013 

1.  Autocositoare 13 

Intre 0 lei/an si 34 
lei/an inclusiv 

13 

2.  Autoexcavator (excavator pe autosasiu) 13 13 

3.  Autogreder 25 25 

4.  Autoscreper 25 25 

5.  Motostivuitor/Autostivuitor 25 25 

6.  Buldozer pe pneuri 13 13 

7.  Compactor autopropulsat 19 19 

8.  Excavator cu racleti pentru sapat santuri 19 19 

9.  Excavator cu rotor pentru sapat santuri 25 25 

10.  Excavator pe pneuri 25 25 

11.  Freza autopropulsata pentru canale 25 25 

12.  Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat 25 25 

13.  Freza rutiera 25 25 

14.  Incarcator cu o cupa pe pneuri 25 25 

15.  Instalatie autopropulsata de sortare-concasare 25 25 

16.  Macara cu greifer 25 25 

17.  Macara mobila pe pneuri 25 25 



18.  Macara turn autopropulsata 25 25 

19.  Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente 25 

 

25 

20.  Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor 25 25 

21.  Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri 25 25 

22.  Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor  25 25 

23.  Masina autopropulsata pentru forat  25 25 

24.  Masina autopropulsata pentru turnat asfalt 25 25 

25.  Plug de zapada autopropulsat 22 22 

26.  Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn  19 19 

27.  Tractor pe pneuri 25 25 

28.  Troliu autopropulsat 25 25 

29.  Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor 25 25 

30.  Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa 25 25 

31.  Vehicul pentru macinat si compactat deseuri 13 13 

32.  Vehicul pentru marcarea drumurilor 13 13 

33.  Combine agricole pentru recoltat cereale sau furaje 25 25 

34.  Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa 19 19 
 

Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul contribuabililor la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru intregul an fiscal se achita pana cel tarziu la data de 31 
martie 2011. Pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxa se datoreaza incepand cu data de inatai a lunii urmatoare celei in  care s-a dobandit vehiculul lent, 
proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal si se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii. 

Pentru vehiculele lente instrainate sau scoase din functiune, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs aceasta situatie, 
proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.Pentru vehiculele lente dobandite sau instrainate in cursul anului, contribuabilii vor depune declaratia fiscala in termen de 
30 de zile de la data dobandirii sau instarinarii, insotita de documente justificative. 

Nedeclararea dobandirii sau instarinarii vehiculelor lente constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor Codului fiscal cu modificarile si completarile 
uletrioare. 
 
 



 
CAPITOLUL  VIII – SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

A
rt

. 2
94

 a
lin

. 3
) Nivelurile practicate in anul 2012 Niveluri prevazute in L.571/2003 Nivelurile aplicabile in anul 2013 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 
240 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă 
de la 240 de lei la 600 de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 
241 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă 
de la 240 de lei la 600 de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 60 de lei la 
240 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă 
de la 240 de lei la 600 de lei. 

A
rt

. 2
94

 a
lin

. 4
) 

 

Încălcarea normelor tehnice privind 
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
de la 280 lei la 1.160 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 280 lei la 1.160 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 280 lei la 1.160 lei. 

 
In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin.(3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv: 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

Nivelurile practicate in anul 2012 Niveluri prevazute in L.571/2003 Nivelurile aplicabile in anul 2013 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 
960 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă 
de la 960 de lei la 2.400 de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 
960 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă 
de la 960 de lei la 2.400 de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu amendă de la 240 de lei la 
960 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă 
de la 960 de lei la 2.400 de lei. 



Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 1.100 de lei la 5.450 de lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 1.100 de lei la 5.450 de lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 1.100 de lei la 5.450 de lei. 



 

ANEXA nr. 2 
 
 
 
 
 

  
ZONAREA TERITORIULUI MUNICIPIULUI MARGHITA 

 
 
ZONA A 
 
Str. Aleea Infratirii nr.1-11; 2-8;Calea Republicii nr. 1-15; 2-26; Piata Independentei nr. 1-17; 2-16, trupul de teren si constructii: str.1Decembrie, 
nr.cadastral 100580, suprafata de 107076 mp, trupul de teren: str.T.Vladimirescu, nr.cadastral 600, suprafata de 41528 mp . 
 
ZONA B 
 
Str. Barcaului, Bihorului, Calea Republicii nr. 17-79; 28-102; Closca, Crinului, Crisan, Crisului, 1 Decembrie nr. 1-59/a; 2-54, Eminescu, Eroilor, 
Garoafei, Herculane, Horea nr. 1-49; 2-40 , Jean Calvin ( fosta Horea de la nr. 1 la nr. 5), Liliacului, Ady Endre ( fosta Narciselor), Nicolae Balcescu 
nr. 1-17; 2-84, Horvath Janos (fosta Primaverii), Petofi Sandor( fosta Eroilor de la nr. 33, respectiv 24, pana la intersectia cu strada Closca), 
Revolutiei din 1989 (fosta 23 August), Salcamilor, Tractoristilor, Tudor Vladimirescu nr. 1-71; 2-82. 
 
ZONA C 
 
Str. Revolutiei, Aleea Tineretului, Ariesului, Avram Iancu, Bistrei, Borsecului, Brandusei, Bucegi, Bujorului, Arany Janos nr. 81- capat; 104- capat( 
fosta Calea Republicii) , Danko Pista ( fosta Campului), Constructorilor, 1 Decembrie nr. 61 - capat; 56- capat, Dornei, Dunarii, Fantana Mica, Garii, 
Horea nr. 51 - capat; 42- capat, Ierului, I.L.Caragiale, Izvorului, Jiului, Lacrimioarelor, Lacului, Litoralului, Magurei, Nicolae Balcescu nr. 19 - 
capat; 86- capat, Oasului, Oituz, Jokai Mor ( fosta Oltului), Pandurilor, Plopilor, Progresului, Rozelor, Bartok Bela ( fosta Somesului), Betlehen 
Gabor ( fosta Strada A), Toamnei, Trandafirilor, Tudor Vladimirescu nr. 73-capat; 84- capat, Unirii, Kolcsey Ferenc ( fosta Unirii II ), Valcelelor, 
Viseului, Zorilor, Liviu Rebreanu, Kazinczy Ferenc, Dr. Pop Mircea, Alexandru Sencovici, George Enescu, Aurel Lazar, Vasile Goldis, Irinyi Janos, 
Marton Aron, Kalman Csiha, Harag Gyorgy, Remenyik Sandor, precum si urmatoarele trupuri: 
Ferma Sandor Maior, Viscuta. 
 
ZONA D 
 
Chet, Ghenetea 
 
 



 

ANEXA nr. 3 
 
 
 
 
 
 

DELIMITAREA ZONELOR DIN EXTRAVILANUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE  MARGHITA 
 
 

ZONA A ZONA B  

Loc. MARGHITA 
parcele 

Loc. MARGHITA 
parcele 

Loc. CHET 
parcele 

Loc. GHENETEA 
parcele 

620 736 745/3 564 942 
617 758 738/1 561 1054 

613/1 644 730 511/1 1066 
713 634 743 559 1081 
722 605 744/1 535 1082 
725 604 876 534  

732/1 600 877 531 
733/1 601 888  
747/1 653/1 914 
735 653/2 800 
749 651 772/2 
612 648 774 
608 690 741/1 
873 688 744/3 
869 697  
865 695  
861 693  
879 699/1  
917 702/1  
922 705/2  
883 709  

 
Toate celelalte parcele necuprinse in zonele A si B vor fi cuprinse in categoria C de impozitare. 

 



 

 
ANEXA nr. 4 

 
 

CAPITOLUL IX – LEGEA  NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 1) 
 

ANEXA   -   LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
 
 

Extras din norma juridică 
Nivelurile  

practicate în 
anul 2012 

Nivelurile  
propuse prin 
Hotărâre de 

Guvern 

Nivelurile 
aplicabile în 

2013 

 Taxa, în lei  
CAPITOLUL I 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

1 

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi 
publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea  atribuţiilor lor, sunt în drept 
să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte 
înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care 
se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

2 

2 Eliberarea certificatului de producător ¾ Punct abrogat prin art.80 lit.j) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale 

3 
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani 2 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 2 2 2 

4 
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 
- pentru animale sub 2 ani 2 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 4 4 4 

5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 4 - 4 
6 Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate  

medicale folosite în justiţie 2 2 2 
7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2 2 
8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a  

sexului 13 13 13 



 

9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 2 
10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de  

stare civilă întocmite de autorităţile străine 2 2 2 
11 Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 2 
12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 

deteriorate 2 2 2 

CAPITOLUL II 
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, 

precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 

1 

Acte de identitate: 
a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a 
buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, 
precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru 
cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie 

4 4 4 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei Abrogat prin OUG 70/2009 
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără 
cetăţenie  5 5 5 
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în 
locul celor pierdute, furate sau deteriorate Abrogat prin OUG 70/2009 

2 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din 
Registrul permanent de evidenţă a populaţiei Abrogat prin OUG 70/2009 

CAPITOLUL IV 
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 

1 

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, inclusiv 52 52 52 
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv Abrogat prin O.U.G. 

nr.70/2009 
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 125 125 125 

2 Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 8 8 8 
3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 357 357 357 

CAPITOLUL IV1

Taxa pentru furnizare date  



 

1 

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de 
evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si 
certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a 
permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare 

4 

CAPITOLUL V 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  

 
1 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi 
forestiere2) 

13 13 13 

1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.  
2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării 
eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXA nr. 5 

 
VALORILE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII FATA DE CARE SE PERCEP TAXE PENTRU ELIBERAREA  

AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE – valori/mp suprafata desfasurata nivel 
 
 

Nr. 
Crt. 

 

Specificatie 
 

Niveluri propuse 
pentru anul 2013 

1. CLADIRI – structura peretilor din:  
 a).Beton, caramida arsa, piatra, caramida nearsa, sau alte materiale asemanatoare 806 

b).Lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare 219 
c).Structuri metalice (hale) 806 

2. CLADIRI ANEXE SITUATE IN AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL UNEI CLADIRI – structura peretilor din:  
 a).Beton, caramida arsa, piatra, caramida nearsa, sau alte materiale asemanatoare 137 

b).Lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare 82 
c).Structuri metalice 137 

3. SUBSOLURI, DEMISOLURI, MANSARDE (75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri ) 
4. PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE SITUATE IN SUBSOLUL SAU DEMISOLUL CLADIRILOR ( 50 % din valoarea 

corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri )
5. SARPANTA 90 
6. MODIFICARI INTERIOARE: 
 a).modificari interioare, compartimentari, amenajari /mp. suprafata 184 

b).goluri in pereti, plansee/mp.tamplarie, suprafete perete modificat 236 
7. FINISAJE EXTERIOARE 7 
8. IMPREJMUIRI INCLUSIV PORT: 
 a).Lemn  50 

b).Plasa de sarma 50 
c).Panouri din tabla si stalpi metalici 76 
d).Caramida, panouri prefabricate 89 



 

 
NOTA: 
 
 
Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate in cazul cladirilor care nu pot fi masurate pe conturul exterioe asupra suprafetei utile se aplica 
coeficientul de transformare de 1.2 
Valoarea taxei de autorizare reprezinta cota procentuala - intre 0,5% si 1% - (conform Legii 50/1991 cu toate modificarile si completarile ulterioare, 
Ordinului MLPTL 1943/2001 si Legii 571/2003) din valoarea lucrarilor de construire / desfiintare calculata astfel:  
Taxa de autorizare = Cota procentuala x Suprafata desfasurata a constructiilor (conform proiectului prezentat) x valoarea pe mp a lucrarilor de 
constructii  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXA nr.6 
 
 

ALTE TAXE SPECIALE  
 

Nr. 
crt. DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU 

PERCEPEREA TAXEI Tarife propuse pentru 2013

1. Taxa pentru emiterea avizului de desfacerea pavaj pentru bransament/racord 
retele  21 RON 

2. Taxa pentru emiterea avizului de desfacerea pavaj pentru construire/extindere 
retele 

63 lei/km dar nu mai putin de 
63 RON 

3. Taxa pentru avizarea lucrarilor in regim de urgenta (avarii) 21 lei  
4. 

Taxa pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare în regim de urgenta, cu 
conditia ca documentatia sa fie completa si conform legii (3 zile lucratoare ) 

125 lei +taxa normala de 
autorizare 

5. Taxa pentru eliberarea adeverintei de intravilan /CF 19 lei/adeverinta 
6. 

Taxa pentru emiterea certificatului de urbanism in regim de urgenta (3 zile 
lucratoare de la data înregistrării documentaţiei complete)* 

63 lei + taxa normala de 
autorizare 

7. 
Taxa pentru eliberarea adeverintelor de notare/radiere a constructiilor 19 lei/adeverinta 

8. Taxa aviz CTATU- pentru fiecare aviz component al acordului unic  37 lei 

 
NOTA: 
Taxelor speciale de mai sus li se adaugă taxele extrajudiciare de timbru datorate cf. Legii 117/1999, dacă este cazul. 
*certificatul de urbanism in regim de urgenta: 
-se elibereaza pentru cereri in justitie, operatiuni notariale privind circulatia terenurilor si in alte scopuri informative (conform L 50/1991 privind 
autorizarea lucrarilor de construire, republicata cu toate completarile si modificarile ulterioare) 
-nu se elibereaza pentru lucrari de construire/ desfiintare/ intocmire documentatii de urbanism 



 

 ANEXA nr.7 
 

REGULAMENT 
DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE LA  

PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU  
PERSOANE  FIZICE ŞI JURIDICE, PENTRU ANUL 2013 

 
 

I. Dispozitii generale: 
 

Art. 1 In sensul prezentului Regulament, prin urmatorii termeni se intelege: 
- facilitate fiscala – scutire, reducere, amanare sau esalonare la plata de impozite si taxe sau dobanzi si 

penalitati de intarziere, pentru categoriile de persoane beneficiare. 
- categorie de persoana beneficiara – categorie de persoana prevazuta de lege, careia i se poate acorda sau 

i se acorda o facilitate fiscala. 
- contribuabil – persoana fizica sau persoana juridica care datoreaza un impozit si/sau o taxa 
- creanta bugetara  - dreptul de a incasa cu titlu de impozit, taxa sau varsamant in contul creditorului de la 

debitori obligati 
- accesoriile creantelor bugetare – dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen a creantelor 

bugetare 
 
 
LISTA FACILITATILOR FISCALE ACORDATE CONTRIBUABILILOR DIN MUNICIPIUL 
MARGHITA PENTRU IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE DATORATE DE ACESTIA ÎN ANUL 2013 
 

I. IMPOZITUL PE CLADIRI 
 

PERSOANE FIZICE: 
ART. 250 
1) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice daca : 
a) cladirea este o locuinta noua realizata în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; sau 
b) cladirea este realizata pe baza de credite, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind 
stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin 
Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. 
ART. 284 
Nu se supun impozitului pe cladiri cele situate la adresa de domiciliu a urmatorilor contribuabili: 
a) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi. 
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în 
strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în alte legi. 
c) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si 
luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004 
d) vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit. 
e) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate 
f) persoanele fizice române care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin în 
proprietate, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit 



 

existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de 
impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si 
de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica. 
 
PERSOANE JURIDICE: 
ART. 250 
 
(1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza: 
1. cladirile  proprietate  a statului, a unitatilor  administrativ-teritoriale sau  a oricaror institutii publice, cu  exceptia 
încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 
2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case 
memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia încaperilor care sunt 
folosite pentru activitati economice; 
3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinând cultelor religioase recunoscute oficial în 
România si componentelor locale ale acestora, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati 
economice; 
4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de învatamânt de stat, confesional sau particular, 
autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati 
economice; 
5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 
6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de 
transformare, precum si statiilor de conexiuni; 
7. cladirile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului 
Protocolului de Stat», cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 
8. cladirile funerare din cimitire si crematorii; 
9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii; 
10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor immobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia încaperilor care sunt 
folosite pentru activitati economice; 
12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea 
unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România, 
republicata; 
14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de 
îmbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele 
afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia încaperilor care sunt folosite 
pentru activitati economice; 
15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care 
sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru alte activitati 
economice; 
16. constructiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie; 
17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule 
pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru alte activitati 
economice; 
18. cladirile trecute în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale în lipsa de mostenitori legali sau 
testamentari; 
19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotarârii 
consiliului local. 



 

 
ART. 285 
 
(3) Oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice; 
(4) Fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura 
nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural; 
(5) Organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în unitati specializate care asigura 
gazduire, îngrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala 
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate în dificultate, 
în conditiile legii 
(6) Persoanele juridice române care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin în 
proprietate, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit 
existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de 
impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si 
de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica 
(7) Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru acele cladiri si terenul aferent detinute de persoane juridice, care 
sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an 
calendaristic. 
(8) Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau 
mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii. 
(9) Elementele infrastructurii feroviare publice sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri 
 
Art. 249 
(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, 
închiriate, date în administrare ori în folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care 
reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa 
caz, în conditii similare impozitului pe cladiri 
 
Legea nr.14/09.01.2003 (*actualizata*) a partidelor politice 
Art.40  
(3) Partidele politice sunt scutite de plata impozitelor pe cladiri pentru imobilele pe care le detin in proprietate. 
 
II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
PERSOANE FIZICE: 
ART. 257 
(1 )Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru: 
a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire; 
b) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureaza ameliorarea 
acestuia; 
c) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice 
terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare 
împotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de 
apa, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, 
încadrate astfel printr-o hotarâre a consiliului local, în masura în care nu afecteaza folosirea suprafetei solului; 
ART. 284 
Terenurile apartinând urmatoarelor categorii de contribuabili: 
d) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi. 
e) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în 
strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în alte legi. 



 

f) persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroiimartiri si 
luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004 
g) vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit. 
h) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate 
 
PERSOANE JURIDICE: 
ART. 257 
(1) Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru: 
a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire; 
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a acestuia, cu personalitate juridica; 
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu; 
d) orice teren al unei institutii de învatamânt preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata; 
e) orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut în patrimoniul autoritatilor locale; 
f) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia suprafetelor folosite pentru 
activitati economice; 
g) orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei 
cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafetele acestuia folosite pentru 
activitati economice; 
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureaza ameliorarea 
acestuia; 
i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, orice 
terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare 
împotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de 
apa, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, 
încadrate astfel printr-o hotarâre a consiliului local, în masura în care nu afecteaza folosirea suprafetei solului; 
j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, 
canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente lucrarilor de îmbunatatiri funciare, pe baza 
avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara; 
k) terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de 
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., zonele de siguranta a acestora, 
precum si terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranta; 
l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii; 
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale în lipsa de mostenitori legali 
sau testamentari; 
n) terenurile aferente cladirilor prevazute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activitati 
economice. 
 
ART. 285 
 
m) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 
cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice; 
n) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura 
nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural; 
o) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor 
pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii 
(2) Impozitul pe teren se reduce cu 50% pentru acele cladiri si terenul aferent detinute de persoane juridice, care 
sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an 
calendaristic. 
(3) Terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum si terenurile destinate 
acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe teren 



 

(4) Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Nationala a Padurilor - 
Romsilva, cu exceptia celor folosite în scop economic. 
 
 
 
 
III. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
 
PERSOANE FIZICE: 
ART. 262 
(1) Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru: 
a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care 
sunt adaptate handicapului acestora; 
b) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta 
Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei; 
ART. 284 
c) veteranii de razboi,invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 
d) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în 
strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în alte legi. 
e) persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si 
luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004 
 
PERSOANE JURIDICE: 
ART. 262 
Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru: 
a) navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta 
Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei; 
b) mijloacele de transport ale institutiilor publice; 
c) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri 
în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitati, daca tariful de transport este 
stabilit în conditii de transport public. 
d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare. 
ART. 285 
d) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 
cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice; 
e) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura 
nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural; 
f) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor 
pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii. 
 
 
 
 
IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A 
AUTORIZATIILOR 
 
PERSOANE FIZICE: 
ART. 284 
 



 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor nu se aplica pentru: 
a) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în 
strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în alte legi. 
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate 
 
PERSOANE JURIDICE:  
ART. 269 
 
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru: 
a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa; 
b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea 
infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului; 
c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau local; 
d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica; 
e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii. 
ART. 285 
 
f) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 
cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice; 
g) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura 
nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural; 
h) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor 
pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii; 
i) Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile 
destinate acestui scop, sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire. 
 
 
 
V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
PERSOANE JURIDICE: 
ART. 272 
 
(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se aplica 
institutiilor publice, cu exceptia cazurilor când acestea fac reclama unor activitati economice. 
(2) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care închiriaza panoul, afisajul 
sau structura de afisaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima 
persoana 
(3) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de 
reclama si publicitate amplasate în interiorul cladirilor. 
(4) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor 
energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si 
educationale. 
(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele 
de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate. 
 
VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
ART. 276 
 
Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 



 

 
VII. TAXA HOTELIERA 
 
PERSOANE FIZICE: 
ART.. 280 
 
Taxa hoteliera nu se aplica pentru: 
a) persoanele fizice în vârsta de pâna la 18 ani inclusiv; 
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I; 
c) pensionarii sau studentii; 
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar; 
e) veteranii de razboi,invalizii de razboi; 
f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit; 
g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în 
strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazata împreuna cu o 
persoana mentionata la lit. b)-g). 
VIII. TAXE SPECIALE 
 
PERSOANE FIZICE: 
ART. 284 
 
(1) Taxele speciale nu se aplica pentru: 
a) veteranii de razboi,invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în 
strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în alte legi. 
 
 
PERSOANE JURIDICE: 
ART. 285 
 
a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 
cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice; 
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura 
nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural; 
c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor 
pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii 
 
IX. ALTE TAXE LOCALE 
PERSOANE FIZICE: 
ART. 284 
 
(1) Alte taxe locale nu se aplica pentru: 
a) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, precum si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în 
strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în alte legi. 



 

(2) Nu se datoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de 
timbru pentru activitatea notariala, republicata, cu modificarile ulterioare, daca încheierea procedurii succesorale a 
fost facuta în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. 
(3) Taxele de timbru prevazute de art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, republicata, cu 
modificarile ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate si ale 
altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fara constructii, se reduc la jumatate. 
PERSOANE JURIDICE: 
 
ART. 285 
 
a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 
cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice; 
b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura 
nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural; 
c) organizatiilor umanitare care au ca unica activitate întretinerea si functionarea caminelor de batrâni si a caselor 
pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii. 
 
ATENTIE! 

În cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut în comun de o persoana fizica 
prevazuta la art. 284, scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute în comun de soti. 

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice 
prevazute la art. 284. 

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de 
persoanele fizice prevazute la art.284, exceptie facand veteranii de razboi, vaduvele de razboi, precum si 
vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi, care sunt scutiti si  de la plata impozitului  pe terenurile 
arabile, fanete si paduri in suprafata de pana la 5 ha. 

Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, 
la alegere, persoanelor fizice prevazute la art. 284 . 

Scutirea de la plata impozitului prevazuta la art. 284, se aplica numai daca sunt depuse la dosar acte 
autentice care fac dovada proprietatii: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor,  
titlu de proprietate, extras de carte funciara. 

Scutirea de la plata impozitului prevazuta la art. 284, se aplica unei persoane începând cu prima zi a lunii 
urmatoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.  

Scutirea de impozit pentru o cladire realizata în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996 si a Ordonantei 
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de 
locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data 
dobândirii acesteia. Scutirea de la plata impozitului se aplica unei persoane începând cu prima zi a lunii urmatoare 
celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii si numai pentru cladirile folosite ca 
domiciliu. În cazul înstrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al cladirii. 

Pentru a beneficia de scutirea de impozitul pe cladiri în cazul reabilitarii sau modernizarii termice, 
persoanele fizice sau juridice române care detin în proprietate cladirile în cauza trebuie sa depuna la 
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale (Biroul Impozite si Taxe din cadrul 
Primariei) o cerere însotita de copii de pe autorizatia de construire pentru lucrarile de reabilitare termica si de pe 
documentele din care reiese perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica. Scutirea se 
acorda începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care persoanele au depus cererea respectiva. 
 
 

Facilitatile fiscale ce pot fi acordate de Consiliul Local si categoriile de contribuabili ce pot beneficia de 
acestea: 

 



 

1. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, de la adresa de 
domiciliu, sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul 
minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social. 

2. In acest sens, propun acordarea urmatoarelor categorii de reduceri, la plata impozitului pe cladiri  si teren, 
pentru persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 
-sunt pensionare pe limita de varsta; 
-ale caror venituri lunare pe membru de familie (se intelege prin familie: sot, sotie si copil necasatorit) sunt 
mai mici decat salariul minim brut pe tara; 
-sunt proprietarii unei singure cladiri; 
-nu detin in proprietate teren extravilan in suprafata mai mare de 1 ha; 
-nu detin mai mult de 1 mijloc de transport in proprietate. 
Asfel in functie de venitul obtinut se vor acorda urmatoarele categorii de reduceri: 
 

Transa de venit Procent de reducere 
propus pentru anul 2012 

- pana la 1/3 din salariul minim brut pe tara 100 % 
- intre 1/3  si pana la 2/3 din salariul minim brut pe tara 75 % 
-intre 2/3 din salariul minim brut pe tara si  limita maxima a 
salariului minim brut pe tara 

50% 

 
3. Amanari si esalonari la plata pentru orice fel de impozite si taxe; amanari, esalonari, scutiri si reduceri la plata 

dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale, 
acordate conform art. 125 din O.G. nr. 92/2003 republicata. 

 
4. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei 

pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sau o reducere a acestora, in cazul unei 
calamitati naturale.  

 
5. Incepand cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a 

impozitului pe teren,datorate de   catre persoanele juridice in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat 
avand ca obiectiv dezvoltarea regionala si in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de O.U.G. nr. 
117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 137/2007. 

 
6. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladire sau o reducere a acestuia pe o perioada de 

minimum 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de 
reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari 
de interventie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in 
conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul 
energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este 
prevazut in O.U.G. nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr.158/2011. 
 

7. Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri/taxei pe cladiri pe o perioada de 5 ani 
consecutivi, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator in care a fost efectuata receptia la 
terminarea lucrarilor, pentru proprietarii care executa lucrari in conditiile Legii nr.153/2011 privind masuri de 
crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. 

 
 



 

Pentru a beneficia de facilitatile fiscale stabilite prin prezenta anexa, solicitantii vor depune o cerere in acest 
sens la Biroul Relatii cu Publicul din cadrul Primariei Municipiului Marghita. 

Cererea va fi insotita de documente justificative din care sa rezulte ca persoana fizica sau juridica face parte din 
categoria acelor contribuabili care pot beneficia de facilitati fiscale in temeiul prezentei hotarari si indeplinesc 
conditiile prevazute in Anexa nr. 7. 

Biroul de specialitate va analiza dosarul si va intocmi referatul de specialitate cu propunerea de avizare sau de 
respingere dupa caz, a cererii de acordare a facilitatii. 

De facilitatile fiscale de scutire sau reducere la  plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren beneficiaza  
persoanele fizice solicitante cu conditia achitarii debitelor restante pe anii anteriori si a majorarilor de intarziere, 
dobanzilor si penalitatilor aferente acestora. 

 
 

Prezentul regulament va fi revizuit anual si va fi modificat in functie de politica fiscala promovata de primar si 
Consiliul Local al Municipiului Marghita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXA nr.8 
 

Calendarul   impozitelor si taxelor locale 
 
Tipul creantei bugetare Rata/ Data scadentei Observatii 
Impozit pe cladiri persoane fizice Rata I:  31 martie Rate egale (daca impozitul anual, datorat, este de 

pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la 
primul termen de plata) 

Rata II: 30 septembrie 

Impozit pe teren personae fizice Rata I:  31 martie Rate egale (daca impozitul anual, datorat, este de 
pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la 
primul termen de plata) 

Rata II: 30 septembrie 

Impozit pe mijloacele de transport 
persoane fizice 

Rata I:  31 martie Rate egale (daca impozitul anual datorat, este de 
pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la 
primul termen de plata) 

Rata II: 30 septembrie 

Impozit pe cladiri persoane 
juridice 

Rata I:  31 martie Rate egale (daca impozitul anual datorat, este de 
pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la 
primul termen de plata) 

Rata II: 30 septembrie 

Impozit pe teren personae juridice Rata I:  31 martie Rate egale (daca impozitul anual datorat, este de 
pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la 
primul termen de plata) 

Rata II: 30 septembrie 

Impozit pe mijloacele de transport 
persoane juridice 

Rata I:  31 martie Rate egale (daca impozitul anual datorat, este de 
pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la 
primul termen de plata) 

Rata II: 30 septembrie 

Taxa pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor  

Plata se face anticipat, la prestarea serviciului 

Taxa pentru folosirea mijloacelor 
de reclama si publicitate: 

a. contracte de publicitate;  
b. afisaj panouri publicitare;  
c. firme instalate la locul 

exercitarii activitatii.  

Rata I: 15 martie Pt.a) plata se face lunar, pana pe data de 10 a lunii 
urmatoare Rata II: 15 iunie 

Rata III: 15 septembrie 
Rata IV: 15 noiembrie 

Impozit pe spectacole 

a. pentru manifestari artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, 
cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive 
interne si internationale;  

b. pentru manifestari artistice de genul:festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, 
recitaluri;  

c. activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca. 

Lunar, pana la data de 15, 
inclusiv, a lunii urmatoare 
celei in care a avut loc 
spectacolul. 

Taxa hoteliera Taxa se incaseaza odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si se varsa la 
bugetul local pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a 



 

colectat.  
Taxa pentru utilizarea temporara a 
locurilor publice si pentru 
vizitarea muzeelor, caselor 
memoriale, monumentelor 
istorice, de arhitectura si 
arheologice 

Taxa este zilnica si se plateste anticipat 

Taxa pentru detinerea in 
proprietate sau in folosinta, de 
utilaje destinate sa functioneza in 
scopul obtinerii de venit 

Taxa este zilnica si se plateste anticipat 

Taxa pentru vehicule lente Taxa este anuala si se plateste anticipat 
Taxe de timbru notariale Taxa se plateste anticipat 
Taxe extrajudiciare de timbru Taxa se plateste anticipat 
Amenzi: 

a. amenzi circulatie;  
b. amenzi H.C.L.;  
c. amenzi diverse.  

Unde prevede legea, contravenientii pot achita jumatate din minimul amenzii 
in termen de 48 de ore, 2 zile lucratoare. 

Nota:  

1. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de 
transport, datorate pentru intregul an, pana la data de 31 martie a anului fiscal, se acorda o bonificiatie de 
10%. 

2. Pentru neachitarea la termenele scadente a obligatiilor fiscale catre bugetul local se datoreaza, dupa aceste 
termene, dobanzi si penalitati de intarziere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXA nr.9 
 

Acte normative cu privire la taxele si impozitele locale 
 

Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite si taxe locale si Hotararile Consiliului 
Local al Municipiului Marghita cu impact asupra impozitelor si taxelor locale din perioada 2012-2013: 

x H.C.L. nr.143/2011 – privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012, 
x Ordonanta nr.30/2011 – privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum 

si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, 
x Ordonanta nr.29/2011 – pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind 

Codul de procedura fiscala, 
x H.C.L. nr.80/31.05.2011 – privind aprobarea delimitarii zonelor de impozitare pe raza teritoriala a 

Municipiului Marghita, 
x Hotararea nr.1347/23.12.2010 – privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport 

prevazute la art. 263 alin.(4) si (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 
2011, 

x H.C.L. nr.28.10.2010 – privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor pentru anul 2011, 
x H.C.L. nr.146/26.11.2009 – privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, 
x Hotararea nr.956/19.08.2009 – privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si 

alte taxe locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2009, 
x Ordonanta de urgenta nr.70/14.06.2009 – pentru modificarea si completarea unor acte normative privind 

taxe si tarife cu caracter nefiscal, 
x H.C.L. nr.37/22.09.2008 – privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2009 pentru municipiul 

Marghita si satele apartinatoare Chet si Ghenetea, 
x H.C.L. nr.114/30.11.2007 –privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008, 
x H.C.L. nr.127/21.12.2006 – privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2007 in municipiul 

Marghita, 
x H.C.L. nr.23/09.02.2007 – privind unele modificari ale Regulamentului privind procedurile acordate de 

facilitati fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru 
persoanele fizice, care face parte integranta din H.C.L. nr.127/2006, 

x H.C.L. nr.26/28.02.2007 – privind rectificarea anexei de la H.C.L. nr.127 privind stabilirea taxelor si 
impozitelor locale pe anul 2007, 

x H.C.L. nr.51/30.05.2006 – privind stabilirea unor taxe locale si alte taxe asimilate acestora pe anul 2006, 
x H.C.L. nr.33/13.05.2004 – privind stabilirea impozitelor si taxel locale pe anul 2005, 
x Legea nr. 87/1994 – privind combaterea evaziunii fiscale, 
x Legea nr. 72/1996 – privind finantele publice, 
x Legea nr. 189/1998 – Legea finantelor publice locale, 
x Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative depuse, 
x Legea nr. 500/2002 – privind finantele publice, 
x Legea nr. 507/2003 – a bugetului de stat pe anul 2004, 
x Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal, cu modificarile si actualizarile ulterioare, 
x O.G. nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, 
x O.G. nr. 36/2002 – privind impozitele si taxele locale, 
x O.U.G. nr. 45/2003 – privind finantele publice locale, 
x H.G. nr. 1278/2002 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului 

36/2002 privind impozitele si taxele locale, 



 

x Legea nr. 494/2004 – privind aprobarea O.G. nr. 83 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2004 
– privind Codul Fiscal, 

x Legea nr. 511/2004 – a bugetului de stat pe anul 2005, 
x O.G. nr. 83 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2004 – privind Codul Fiscal, 
x H.G. nr. 783/2004 – privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si 

alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexea/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza 
ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005, 

x Legea nr. 96 din 14 aprilie 2005 - privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 123/2004 
pentru modificarea si completarea,�Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

x Legea nr. 163 din 1 iunie 2005 - privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 138/2004 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

x Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 - privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele 
masuri adiacente 

x Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, 

x H.G. nr. 84 din 3 februarie 2005 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, 

x H.G. nr. 610 din 23 iunie 2005 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 

x Ordonanta nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata - privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

x Ordonanta de Urgenta nr. 129 din 15 septembrie 2005 - pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 

x Ordonanta de Urgenta nr. 165 din 24 noiembrie 2005 - pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 

x Ordonanta de Urgenta nr. 22 din 22 martie 2006 – pentru completareaaOrdonantei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, 

x Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 - pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, 
x Ordonanta de Urgenta nr. 181 din 14 decembrie 2005 – pentru completarea art.1 din Ordonanta de Urgenta 

a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, 

x Precizarea din 8 iulie 2005 - pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 59/2005 
privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei nationale, 

x Ordinul nr. 978 din 8 iulie 2005 - privind aprobarea Precizarilor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei 
de Urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, 

x Ordonanta de Urgenta nr. 59 din 23 iunie 2005 - privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, 

x Legea nr. 15 din 11 ianuarie 2006 - pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 59/2005 
privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind 
denominarea monedei nationale, ��O.U.G. nr. 45/2003 – privind finantele publice locale Ordonanta de 
Urgenta nr. 9 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 
privind finantele publice locale, 

x H.G. nr. 797 din 14 iulie 2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele 
locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei 
inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006, 

x Legea nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizata*) privind procedura insolventei publicat in Monitorul Oficial 
nr. 359 din 21 aprilie 2006 



 

x Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicata*) a contabilitatii publicat in Monitorul Oficial nr. 48 din 
14 ianuarie 2005 

x Legea nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in active 
corporale si necorporale publicat in Monitorul Oficial nr. 242 din 31 mai 1999 

x H.G nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor Meodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si 
completata pri Ordonanta Guvernului nr. 54/1997 publicat in Monitorul Oficial nr. 4 din  8 ianuarie 1998, 

x H.G nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele 
locale si alte taxe assimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007, 

x Legea nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de razboi, 
x Ordonanta de Urgenta nr. 106 din 04/10/2007 publicat în: monitorul oficial nr. 703/18.10.2007, 
x Ordonanta de Urgenta nr. 155/ 2007 pentru modificarea alin.(4) si (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 

privind codul fiscal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

 

Hotarare 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a  Consiliului Local din 14. 
02.2013    

 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară 
din  14.02.2013 

 

     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr 26 din 24.01.2013  

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

 

                                                                  Hotărăşte 

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

 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice ( Proiect 
tehnic) aferente obiectivului  de investiţii: „ Modernizarea DJ 191 Marghita-Tasnad” 
( recautalizata). 

               Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

               Raport de avizare: Comisia  deâ urbansim , Comisia  de administrare a 
domeniului public si privat   

          



2. Proiect de hotarare privind  aprobarea Actului aditional  nr. 1/2013 la ACORDUL 
DE PARTENERIAT     pentru implementarea proiectului  „ Modernizare DJ 191 
Marghita-Tasnad”  

               Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

               Raport de avizare: Comisia juridica  

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanţării din bugetul consiliului local 
Marghita  pentru realizarea obiectivului de investitie „ Modernizarea DJ 191 
Marghita- Tasnad „  in cadrul Programului Operational Regional  2007-2013 , axa 
prioritara  2 – Imbunatatirea  infrastructurii de transport  regionale si locale”, 
domeniul major  de interventie 2.1- Reabilitarea si modernizarea  retelei  de drumuri  
judetene, strazi urbane- inclusiv constructia/reabilitarea şoselelor de centură” 

               Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

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

 

       

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  

Nr.1 /17.01.2013 

Adoptată de 15 consilieri „ pentru” , „ din 15 consilieri prezenti 

 

 

 



PRIMĂRIA   MUNICIPIULUI  MARGHITA 

 

    
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  și R.L.U. aferent Extindere intravilan 

pentru construire Hală de producție – Marghita , nr.cad. 357 
 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30 ianuarie 2013, 
 Analizând solicitarea domnului Sîrca Liviu și a doamnei Sîrca Maria și 
documentația depusă în vederea obținerii PUZ  pentru amplasarea unei ”Hale de 
producție” în extravilanul municipiului Marghita,pe terenul cu nr. cad.357, situat în 
partea de nord vest  a municipiului Marghira, lângă DJ 191 F , în suprafață de 11500 mp , 
teren din care se va introduce în intravilan   suprafața de 9512mp , respectiv: 

- Aviz favorabil SPAACS Marghita nr.1429 din 03.09.2012 
- Aviz favorabil SC E-on SA, sucursala Marghita nr.175/07 din 09.07.2012 
- Aviz favorabil SC Electrica SA nr. 60201205042 din 04.09.2012 
- Aviz favorabil SC Romtelecom nr.267 din 11.09.2012 
- Aviz APM  Bihor nr.286 din 30.10.2012 
- Aviz CJ Bihor Instituția Athitectului șef nr.63 din 17.12.201 
- Acord CJ Bihor  Direcția Tehnică  nr.61 din 29.11.2012 

Văzând raportul de specialitate  nr. 685/25.01.2013  întocmit prin grija  Direcției 
Tehnice din cadrul  Primăriei   Municipiului Marghita,  

Având în vedere   art. 23 din Legea 50/1991 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art.27¹ 
lit.c din Legea 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanis mului, cu modificările 
și completările ulterioare, 

În baza  art. 36, alin.(5), lit.c şi  art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215 / 2001, republicată , cu modifoicările și completările ulterioare 

 
 
HOTĂREŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și R.L.U. aferent ”Extindere intravilan 
prin   introducerea a suprafeței de teren  de 9512 mp, având nr. cad. 357 Marghita,  pentru  
construire hală de producție”,  cu propunerile  de organizare urbanistică,  beneficiar Sîrca 
Liviu și  Sîrca Maria 

Art.2 . Valabilitatea  documentației Planului Urbanistic Zonal este de 5 ani de la 
data aprobării lui 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :Primarului municipiului 
Marghita;Instituţiei Prefectului judeţului Bihor;Direcției Tehnice, domnului Sîrca Liviu și  
doamnei Sîrca Maria; la dosar. 
 



Presedinte de sedinta                                                           Contrasemneaza                     Arkosi 
Anton                                                                           Demeter Cornelia 

 
 
Marghita, nr. 4 din 30.01.2013 
Adoptata cu votul „ pentru „ a  16 consilieri din 16 consileri prezenti  
 

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita                                                                                                                                     

 

                                                      Hotarare  

- privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Marghita  

  
Consiliul local al municipiului Marghita  întrunit în şedinţă ordinară din data de 30 01.2013, 
                

 Luând act de Referatul de specialitate din cadrul Directiei Tehnice nr. 629 din 

24.01.2013 

             Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Marghita , 

             Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
            În conformitate cu prevederile: 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 85/12.12.2012 pentru modificarea alin. (1.3) al art. 46 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul publicat în M.O. nr. 845 din 13.12.2012. 
În temeiul prevederilor: 

- art. 36, alin 5, lit.c şi art. 45, alin.2, pct..e din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

          Adoptă prezenta, 

                                                      H O T Ă R Ă R E 

  Art.1 Se aprobă prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului 
Marghita  până la aprobarea noului Plan Urbanistic General aflat în curs de elaborare, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 85/12.12.2012 pentru modificarea alin. 



(1.3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul , dar nu mai 

târziu de 30 decembrie 2015. 

  Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului 
Municipiului Marghita  şi Directia tenica  din subordine. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului 

Marghita  în termenul prevăzut de lege,  Serviciului de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul 
Primăriei municipiului Marghita , primarului municipiului Marghita Instituţiei Prefectului 
Judeţului Bihor   şi se aduce la cunoştinţă publică. 

           

               Presedinte de sedinta                                                           Contrasemneaza 

                  Arkosi Anton                                                                 Demeter Cornelia  

Marghita, Nr. 5 din 30.01.2013  

Adoptata cu votul „pentru” a  17 consilieri din 17 consilieri prezenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita                                                                                                                                     

 

 

                                                      Hotarare  



- revocarea HCL Nr. 41/30.10.2012  pentru aprobarea scutirii  de la impozitul    pe teren  
de către Composesoratul Urbarial Ghenetea  

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit in sedinta ordinara din 30 
ianuarie 2013 

         Luând act de adresa nr. 195 din 11 ianuarie 2013  emisa de Institutia Prefectului 
Bihor, Serviciul Juridic, avizare si contencios administrativ , care în baza art. 6 din HG 
nr. 460/2006  exercita controlul de legalitate asupra hotarârilor Consiliului Local si care 
cere revocarea  Hotararii Consiliului Local nr. 41/3010.2012 , pe motiv că scutirile de la 
plata  impozitului pe teren datorat persoanelor juridice , pot fi acordate  de către consiliile  
locale in conditiile elaborării unor scheme de ajutor de stat cu obiectiv de dezvoltare 
regională si numai pentru finanţarea realizării unor investiţii, în conformitate cu art. 286 
alin. 6 din  Codul fiscal. 

          Avand în vedere principiul revocabilităţii actelor administrative de către autoritatea 
emitentă, daca acestea nu au produs efecte juridice  

          In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. b din  Legea 215/2001, legea administratiei 
publice locale , R, cu modificările si completările ulterioare 

                                                         Hotărăste: 

Art. 1 Se revoca Hotărârea  nr. 41/30.10.2012 pentru aprobarea scutirii  de la impozitul 
pe teren  datorat  de către Composesoratul Urbarial Ghenetea . 

Art. 2 Prezenta hotarare va fi comunicată cu : Biroul de taxe si impozite locale , 
Composesoratului Urbarial Ghenetea, Institutiei Prefectului Bihor, Primarului 
municipiului Marghita  

               Presedinte de sedinta                                                           Contrasemneaza 

                  Arkosi Anton                                                                      Demeter Cornelia 

 
Marghita, nr. 12 din 30.01.2013 
Adoptata cu votul „ pentru „ a  16 consilieri din 16 consileri prezenti  
Consiliul Local al municipiului Marghita                                                                                                                                     

 

                                                      Hotarare  

- pentru revocarea HCL Nr. 30/2012 pentru aprobarea scutirii  de la impozitul    pe teren  
datorat de către Composesoratul Urbarial Pădurea Verde  Marghita si Composesoratul 
Stejarul Chet 



 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit in sedinta ordinara din 30 
ianuarie 2013 

         Luând act de adresa nr. 8182 din 8 ianuarie 2013  emisa de Institutia Prefectului 
Bihor, Serviciul Juridic, avizare si contencios administrativ , care în baza art. 19 din 
Legea 340/2004 si a  art. 6 din HG nr. 460/2006  exercita controlul de legalitate asupra 
hotarârilor Consiliului Local si care cere revocarea  Hotararii Consiliului Local nr. 
30/27,09..2012 , pe motiv că scutirile de la plata  impozitului pe teren datorat persoanelor 
juridice , pot fi acordate  de către consiliile  locale in conditiile elaborării unor scheme de 
ajutor de stat cu obiectiv de dezvoltare regională si numai pentru finanţarea realizării 
unor investiţii, în conformitate cu art. 286 alin. 6 din  Codul fiscal. 

          Avand în vedere principiul revocabilităţii actelor administrative de către autoritatea 
emitentă, daca acestea nu au produs efecte juridice  

          In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. b din  Legea 215/2001, legea administratiei 
publice locale , R, cu modificările si completările ulterioare 

                                                         Hotărăste: 

Art. 1 Se revoca HCL Nr. 30/2012 pentru aprobarea scutirii  de la impozitul    pe teren  
datorat de către Composesoratul Urbarial Pădurea Verde  Marghita si Composesoratul 
Stejarul Chet 

Art. 2 Prezenta hotarare va fi comunicată cu : Biroul de taxe si impozite locale , 
Composesoratul Urbarial Pădurea Verde  Marghita si Composesoratul Stejarul Chet, 
Institutiei Prefectului Bihor, Primarului municipiului Marghita  

               Presedinte de sedinta                                                           Contrasemneaza 
                  Arkosi Anton                                                                      Demeter Cornelia 
 
Marghita, nr.13 din  30.01.2013 
Adoptata cu votul „ pentru „ a  16 consilieri din 16 consileri prezenti  
 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita                                                                                                                                     

 

                                                      Hotarare 



revocarea HCL nr. 42/30.10.2012 pentru aprobarea in principiu a aprobarii vanzarii 
terenurilor aferente constructiilor cu destinatie garaje auto, proprietate a persoanelor 
fizice 

 

         Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  30 
ianuarie 2013  

           Avand in vedere referatul nr. 742 din 28.01.2013 ,  precum si  principiul 
revocabilităţii actelor administrative de către autoritatea emitentă, daca acestea nu au 
produs efecte juridice  

          In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. b din  Legea 215/2001, legea administratiei 
publice locale , R, cu modificările si completările ulterioare 

                                                         Hotărăste: 

Art. 1 Se revoca HCL nr. 42/30.10.2012 pentru aprobarea în principiu a aprobarii 
vanzarii terenurilor aferente constructiilor cu destinatie garaje auto, proprietate a 
persoanelor fizice 

Art. 2 Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia  Prefectului Bihor, Biroul de 
urbanism – Compartimentul de cadastru , Primarul Municipiului Marghita, la dosar.  

 

 

 Presedinte de sedinta                                                           Contrasemneaza                     Arkosi 
Anton                                                                           Demeter Cornelia 

 
 
 
 
Marghita, nr. 14 din 30.01.2013 
Adoptata cu votul „ pentru „ a  16 consilieri din 16 consileri prezenti  
 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita                                                                                                                                     

 

                                                      Hotarare  



                      - pentru aprobarea construirii unui număr de 21 de  locuinţe sociale   
destinate închirierii cetăţenilor   de etnie romă  pe cota de  1000 mp.  din terenul , 
proprietate privata a municipiului Marghita , înscris in CF nr. 100088  Marghita, nr. cad. 
1735/1 si nr. topo. 1735/18  în suprafaţă  totală de 707.000 mp. 

       Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în  şedinţa  ordinara din 30 
ianuarie 2013  

        Analizand necesitatea construirii  de locuinţe  cu caracter social , mai ales  pentru 
cetăţenii de etenie romă, 

        Luând în considerare măsura stabilită prin Planul Local de acţiune adoptat de către 
Grupul  de lucru  local  prin HCL Nr. 20/2.08.2012  pct. D –„ Construirea  de locuinte 
sociale  prin proiecte guvernamentale  sau buget local” , Plan local  stabilit in baza 
Strategiei  Guvernului României  de incluziune a cetăţenilor  români  apartinând  
minorităţilor  romilor  pentru perioada 2012-2020 ,  aprobată prin HG 1221/2011. 

              Ţinând cont de prevederile HG 116/2002 privind prevenirea si combaterea 
marginalizării sociale  

             Văzând referatul de specialitate  al Biroului de administrare a domeniului public 
si privat – Compartimentul spatii locative , inregistrat sub nr.633/24.01.2013 

            In temeiul  art. 115 alin. 1 si a  art. 36 lit. e din Legea 215/20021, legea 
administratiei publice locale , R, cu modificările si completările ulterioare   

                                                   Hotaraste: 

Art. 1 Se aprobă construirea  unui număr de 21 de  locuinţe sociale   destinate închirierii 
cetăţenilor   de etnie romă  pe cota de  1000 mp.  din terenul , proprietate privata a 
municipiului Marghita , înscris in CF nr. 100088  Marghita, nr. cad. 1735/1 si nr. topo. 
1735/18  în suprafaţă  totală de 707.000 mp.  

Art. 2 Se însuşeşte raportul de evaluare nr. 608 din 24.01.2013 întocmit de evaluator 
autorizat UNEAR  nr. legitimatie 16341/2012, d-na Stefanovici Otilia  a proprietăţii 
imobiliare de tip Constructie cu destinatia de adăpost ovine –  in fapt un zid pe fundatie 
in lungime de 125,71 m, inaltime 2,03 m respectiv  de 255 mp.  

Art. 3 Se aprobă achizitionarea bunului mentionat la art. 2 , respectiv a  zidului  existent 
pe terenul  destinat constuirii de locuinte sociale  , proprietate privata a dl. Iancău 
Corneliu , la pretul de 6.200 lei  , pret stabilit  in urma negocierii directe a comisiei  
locale , in baza raportului de evaluare.  



Art. 4 Prezenta hotarare  se comunica cu :  Institutia Prefectului Bihor, Biroul de 
administrare a domeniului public si privat, Directia tehnica, Primarul municipiului 
Marghita, la dosar , spre afisare.  

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                           Contrasemneaza                     Arkosi 
Anton                                                                           Demeter Cornelia 

 
 
Marghita, nr. 6  din 30.01.2013 
Adoptata cu votul „ pentru „ a  17 consilieri din 17  consileri prezenti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

           



Hotărâre 

             privind aprobarea Documentului de Pozitie  pentru realizarea  proiectului 
Sistemul  de Management Integrat  al Deseurilor in judetul Bihor 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit in sedinta ordinară din 30.01.2013  

      Vazând  

- referatul de specialitate intocmit de către dl. Bernath Tiberiu, inspector la 
Compartiment mediu in cadrul Directiei Tehnice a Primariei Municipiului 
Marghita  

- adresa Consiliului Judetean Bihor, Directia Tehnica, nr. 236 din 9 ianuarie 2013  

   In baza  art. 14 si art. 9 alin. 3 lit. d din Legea 215/2001, art. 35 alin. 1 din Legea 
273/2006 privind finantele publice locale , art. 59 alin. 1 ale Legii 211/2011 privind 
regimul deseurilor 

                                          Hotaraste: 

 

Art. 1 Se aproba Documentul   de Pozitie  pentru realizarea  proiectului Sistemul de 
Management Integrat  al Deseurilor in judetul Bihor, in forma anexată.  

Art. 2  Se imputerniceste domnul primar Pocsaly Zoltan , primar al oraşului Marghita să 
semneze pe Documentul de pozitie, in numele şi pe seama Consiliului Local 

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Consiliul Judetean 
Bihor, Compartiment mediu, Primar municipiu Marghita, la dosar, spre afisare.  

 

                   Presedinte de sedinta                                         Contrasemneaza 

                      Arkosi Anton                                                      Demeter  Cornelia  

 

Marghita, Nr. 11 din 30.01.2013  

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

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                             HOTARARE 

- pentru cuprinderea în domeniul public a  unor terenuri situate pe str. N. 
Bălcescu , aferente constructiilor  cu destinatia de garaje  auto proprietatea 
persoanelor fizice.  

 

         Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  30 
ianuarie 2013  

         Vazând documentaţiile cadastrale realizate de ing. topograf si vizate de O.C.P.I. , 
referatul compartimentului de cadastru din cadrul Primariei municipiului Marghita  

        Văzând prevederile  art. 8 alin. 1 din Legea nr.  213 /1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu noile modificări si completări  

          In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. b din  Legea 215/2001, legea administratiei 
publice locale , R, cu modificările si completările ulterioare 

                                                         Hotărăste: 

Art. 1  Se aproba cuprinderea in domeniul public a localitatii  a următoarelor 
terenuri pe care se gasesc  construite garaje auto situate pe str. N.Balcescu : 

 nr. cad. 100991 – suprafata de  26 mp 
 nr. cad. 764      -  suprafata de   25 mp. 
 nr. cad 763        - suprafata de   26 mp.  
 

           Art.2  Cu ducerea la indeplinre a prezentei hotarari , respectiv inaintarea 
documentatiei pentru intabulare in CF  se incredintează  Compartimentul de cadastru  

           Art. 3  Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  
Compartimenului de cadastr, Primarul Municipiului Marghita, spre afisare. la dosar.  

 

Presedinte de sedinta                                                           Contrasemneaza                     Arkosi 
Anton                                                                           Demeter Cornelia 

 
 
Marghita, nr. 15 din 30.01.2013 
Adoptata cu votul „ pentru „ a  16 consilieri din 16 consileri prezenti  
 



 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind stabilirea nivelului chiriei plătită către Parohia Română Unită cu Roma 

Greco-Catolică Marghita, pentru terenul în suprafață de 1179 mp înscris în CF nr. 
548 Marghita, nr. top. 584 și 585/2, folosit de administrația locală ca piață 

agroalimentară 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședință ordinară din 21 
februarie 2013  
 Având în vedere referatul de specialitate întocmit de d-na jr. Szabó Timea nr. 
1265 din 15 februarie 2013, 

Luând act de decizia nr. 714 din 28.02.2006 a Comisiei speciale de retrocedare a 
unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, prin care se 
retrocedează Bisericii Greco-Catolice o suprafață de 1179 mp, teren reprezentând o cotă 
parte din piața agroalimentară din municipiul Marghita, 

Ținând cont de solicitarea Parohiei Greco-Catolice nr. 2 din 17.01.2013 
înregistrată la Primăria municipiului Marghita sub nr. 406 din 17.01.2013, 

Având în vedere Procesul verbal de negociere din data de 19 februarie 2013, 
Luând în considerare avizul favorabil a Comisiei buget-finanțe și a Comisiei 

juridice din cadrul Consiliului Local Marghita, 
În temeiul art. 36 pct. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

Hotărăște 
 

Art. 1   Se stabilește plata unei chirii de către autoritatea locală pentru folosirea 
suprafeței de teren de 1179 mp înscrisă în CF nr. 548 Marghita cu nr. top. 584 și 585/2 în 
sumă de 4,5 lei/mp/lună pentru anul 2013 către Parohia Română Unită cu Roma, Greco 
Catolică Marghita. 

 
Art. 2   Se aprobă prelungirea contractului nr. 4116/26.07.2007, încheiat cu 

Parohia Greco-Catolică Marghita pentru anul 2013. 
 
Art. 3   Prezenta hotărâre se va comunica cu primarul municipiului Marghita, 

Instituția Prefectului Bihor, Compartimentului Juridic pentru încheierea contractului, 
Biroului contabilitate, Parohiei Greco-Catolice Marghita. 

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Árkosi Anton            jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
Marghita, 
Nr.  21    din 21 februarie 2013. 
 
Adoptată cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA  
           
                HOTĂRÂREA  
               privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (Proiect tehnic) aferente obiectivului de investiții: 
”Modernizare DJ 191 Marghita – Tășnad” (reactualizată) 

 
  Având în vedere Expunerea de motive nr.1156  din 11.02.2013  
a Primarului Municipiului Marghita prin care propune adoptarea prezentei 
hotărâri, 
  Ținând cont de Raportul de specialitate nr.1160 din 12.02.2013 
întocmit de către  Directia Tehnica - Biroul Urbanism, 
  În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit.b) și alin.(4) 
lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale 
art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, 
   
  Consiliul Local al Municipiului Marghita, 
 
           HOTĂRĂȘTE: 
 
  Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (Proiect 
tehnic) aferentă obiectivului de investiții: ”Modernizare DJ 191 Marghita-
Tășnad” cu principalele capitole de cheltuieli  cuprinse în Devizul general al 
obiectivului de investiții mai sus menționat, așa cum a fost acesta  
reactualizat (Anexa nr.1 la prezenta hotărâre). 
  Art.2. Pe data aprobării prezentei hotărâri se modifică, în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita nr. 
55/30 octombrie 2008. 
 
  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
încredințează Directia Tehnica –Biroul de urbanism  
  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 
  - Instituției Prefectului – Județul Bihor; 
  - Consiliului Județean Bihor; 
           - Directia Tehnica - Biroului de Urbanism; 
                   - spre afisare  
 
 



 Presedinte de sedinta                                          Contrasemeneaza 
Arkosi Anton                                                        Demeter Cornelia                                          
 
 
 
Marghita, nr. 17/ 14.02.2013 
 
 
 
 
Adoptată cu votul „ pentru” a 14 consilieri din 14  consilieri prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    



 
                HOTĂRÂREA  
     
 privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2013 la ACORDUL DE PARTENERIAT 

pentru implementarea proiectului: ”Modernizare DJ 191 Marghita – Tășnad”  
 

                      Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta 
extraordinara din 14.02.2013  
  Având în vedere Expunerea de motive nr.1158 din 11.02.2013 a 
Primarului Municipiului Marghita prin care propune adoptarea prezentei hotărâri, 
  Ținând cont de Raportul de specialitate nr.1162 din 12.02.2013 întocmit 
de către Directia Tehnica -  Biroul Urbanism, 
  În considerarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Marghita nr. 
19 din 31.01.2008 prin care a fost aprobat ACORDUL DE PARTENERIAT între U.A.T. 
JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean Bihor, U.A.T. JUDEȚUL SATU MARE 
prin Consiliul Județean Satu Mare, U.A.T. MUNICIPIUL MARGHITA – prin Consiliul 
Local Marghita și U.A.T. ORAȘ TĂȘNAD – prin Consiliul Local al orașului Tășnad, 
  În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și cu cele ale art.36 alin.(1) lit. e) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.c) din același 
act normativ, 
  Consiliul Local al Municipiului Marghita, 
           HOTĂRĂȘTE: 
 
  Art.1: Se aprobă Actul adițional nr. 1/2013 la ACORDUL DE 
PARTENERIAT pentru implementarea proiectului  ”Modernizare DJ 191 Marghita-
Tășnad”  conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
  Art.2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri se modifică, în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita nr. 19 din 
31.01.2008. 
  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 
Actului adițional nr. 1/2013 la ACORDUL DE PARTENERIAT se încredințează 
Primarul Municipiului Marghita. 
            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județul 
Bihor;- directiei tehncie - Biroului Urbanism; Primarului Municipiului Marghita;                    
- Consiliului Județean Bihor; 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                          Contrasemeneaza 
Arkosi Anton                                                      Demeter Cornelia                                          
 
 
 



Marghita, nr.18/14.02.2013 
 
 
 
 
Adoptată cu votul „ pentru” a 15 consilieri din 15 consilieri prezenti  
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 

 
 

H O T Ă R Â R E A   
 

privind aprobarea modificării cofinanţării din bugetul consiliului local necesare pentru 
realizarea obiectivului: „Modernizare DJ 191 Marghita - Tăşnad” în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale”, domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / 
reabilitarea şoselelor de centură” 

 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta extraordinara din 
14.02.2013  

Având în vedere Expunerea de motive nr. 1157 din  11.02.2013  a Primarului 
Municipiului Marghita prin care propune adoptarea prezentei hotărâri, 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr.1161  din 12.02.2013  întocmit de către 
Biroul Urbanism, vazand avizul favorabil al comisie de specialitate din cadrul Consiliului 
Local  

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 33 și 45 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

 
Consiliul Local al Municipiului Marghita, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. – Se aprobă cofinanţarea din bugetul consiliului local pentru obiectivul de 

investiţie „Modernizare DJ 191  Marghita - Tăşnad”, a cărui valoare totală este de 
83.890.745,99 lei, după cum urmează: 

1.Cofinanţarea, de către Consiliului Local al Municipiului Marghita (din valoarea 
totală de 1.353.629,10 lei reprezentând 2% din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile aferente proiectului de 67.681.455,16 lei), în valoare de 116.429,70 lei, 
reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente sectorului de drum 
aflat în domeniul public şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 



Marghita, respectiv 0,17202600 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 
aferente proiectului.  
2.Asigurarea de către Consiliul Local al Municipiului Marghita, a finanţării 
cheltuielilor neeligibile, aferente sectorului de drum aflat în domeniul public şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, în valoare de 10.490,29 
lei (fără TVA). 
3.Asigurarea contravalorii TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile 
aferente sectorului de drum aflat în domeniul public şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Marghita, pentru realizarea proiectului, în valoare de 
1.382.117,89 lei (valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile de 1.380.120,79 
lei urmează a fi rambursat de AM POR). 
4.Asigurarea de către Consiliului Local al Municipiului Marghita a finanţării 
eventualelor cheltuieli conexe apărute în implementarea proiectului aferente 
sectorului de drum aflat în domeniul public şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Marghita, precum şi a TVA-ului aferent acestor cheltuieli. 
5.Asigurarea de către Consiliului Local al Municipiului Marghita a resursele 
financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumentele 
structurale. 

 
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul 

de urbanism. 
Art.3. - Pe data adoptării prezentei hotărâri se completează în mod 

corespunzător  Hotărârea Local al Municipiului Marghita nr.12 din 29 ianuarie 2009. 
 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Prefectura judeţului Bihor; 
- Biroul de urbanism; 
- Consiliul Județean Bihor; 
- A.D.R. Nord-Vest.   

 
 
 
        Presedinte de sedinta                                          Contrasemeneaza 
          Arkosi Anton                                                      Demeter Cornelia                                          
 
Marghita, nr. 19 /14.02.2013 
 
 
Adoptată cu votul „ pentru”  a 15 consilieri din 15 consilieri prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul Local al Municipiului  Marghita  
 

HOTĂRÂRE  
- pentru constituirea unor numere cadastrale 

din terenuri aflate în domeniul privat al municipiului  Marghita. 
 

Consiliul Local  al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară  21 
februarie 2013  

 
             Având în vedere referatul de specialitate al  compartimentului de cadastru din 

cadrul  Directiei Tehnice inregistrat sub nr 1271 din  18.02.2013 

             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 
355/7 

34/1072 mp. 
15/762 mp. 

- C.F. nr. 100901 - Marghita 
- C.F. nr. 100923 - Marghita 

Teren propr. privata a orasului,constr. 
garaj pers. fizica I.L.Caragiale CT3 

 43 362/2 
355/7 

22/1072 mp. 
21/762 mp. 

- C.F. nr. 100901 - Marghita 
- C.F. nr. 100923 - Marghita 

Teren propr. privata a orasului,constr. 
garaj pers. fizica I.L.Caragiale CT3 

 29 356/4 29/546 mp. - C.F. nr. 100892 - Marghita Teren propr. privata a orasului,constr. 
garaj pers. fizica I.L.Caragiale CT3 

 20 355/7 20/762 mp. - C.F. nr. 100923 - Marghita Teren propr. privata a orasului,constr. 
garaj pers. fizica I.L.Caragiale CT3 

 24 462/6 24/676 mp. - C.F. nr. 102266 - Marghita Teren propr. privata a orasului,constr. 
garaj pers. fizica P-ţa Independenţei 

 
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 
Arkosi Anton                                                                          jr. Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 22/21.02.2013 
 
Adoptata cu votul „ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti  



Consiliul Local al Municipiului  Marghita  
 

HOTĂRÂRE  
- pentru analiza  solicitării nr. 585/23.01.2013 a SC  Marconf SA pentru diminuare  

impozit clădire 

  

Consiliul Local  al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară  21 

februarie 2013  
      Avand in vedere  raportul de specialitate  al Biroului de impozite si taxe locale nr. 

9443/2  din  14.02.2013 precum si cererea nr. 585/23.01.2013 depusă de ing. Vancea 

Vasile – director general, in calitate de reprezentant legal a SC Marconf S.A, si avizul 

comisei de buget finante din cadrul Consiliului Local  

      In temeiul art. 253 alin. 1 si alin. 2  precum si art. 288 alin. 1 din Legea 571/2003 – 

Codul fiscal  

      Luând act de Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 27.11.2012 privind stabilirea 

nivelului  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 , hotărâre care a fost aprobată , 

pitrivit legii în cursul anului 2012  pentru anul  următor, 

      Văzând  Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal , H.G. nr. 44/2004  

pct. 224-  226 referitor la art. 288 alin. 1 din Codul fiscal  

         In baza art.   45 alin. 2 olit. c  din Legea 215/2001, legea administratiei publice 

locale  

                                                  Hotaraste: 
Art.1 Se respinge solicitarea pentru SC  Marconf SA cu sediul in Marghita str. Liliacului 

nr. 22  la plata impozitului pe clădirile societatii  pentru anul 2013  

Art. 2 Prezenta cerere se comunica cu : SC  Marconf SA, Institutia Prefectului Bihor, 

primarul municipiului Marghita, la dosar 

 
Presedinte de sedinta                                                                  Contrasemneaza 
Arkosi Anton                                                                          jr. Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, nr. 23/21.02.2013 
Adoptata cu votul „ pentru” a 15 consilieri , 1 abtinere conf. art.46 din Legea 215/2001 din 16 consilieri 
 



Consiliul Local al Municipiului  Marghita  
 
 
 

HOTĂRÂRE  
- pentru analiza  solicitării nr. 9443 /14.12.2013 a SC  Mokkati Exim SRL  pentru 

diminuare  impozit clădire 
 
 
  

Consiliul Local  al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară  21 
februarie 2013  

 
      Avand in vedere  raportul de specialitate  al Biroului de impozite si taxe locale nr. 
9443 /1 din  14.02.2013 precum si cererea nr. 9443 din 14.12.2012 a SC  Mokkati Exim 
SRL si avizul comisei de buget finante din cadrul Consiliului Local  
       In temeiul art. 253 alin. 1 si alin. 2  precum si art. 288 alin. 1 din Legea 571/2003 – 
Codul fiscal  
      Luând act de Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 27.11.2012 privind stabilirea 
nivelului  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 , hotărâre care a fost aprobată , 
pitrivit legii în cursul anului 2012  pentru anul  următor, 
      Văzând  Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal , H.G. nr. 44/2004  
pct. 224-  226 referitor la art. 288 alin. 1 din Codul fiscal  
         In baza art.   45 alin. 2 olit. c  din Legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale  
        
                                           Hotaraste: 
 
Art. 1    Se respinge solicitarea SC  Mokkati Exim SRL  cu sediul in Marghita str. 1 
Decembrie nr. 10 pentru  reducerea la plata impozitului pe clădirile societătii  pentru anul 
2013  
 
Art. 2 Prezenta cerere se comunica cu : SC  Mokkati Exim SRL  , Institutia Prefectului 
Bihor, primarul municipiului Marghita, la dosar 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                                                  Contrasemneaza 
Arkosi Anton                                                                          jr. Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, nr. 24/21.02.2013 
 
Adoptata cu votul „ pentru” a 15 consilieri , 1 abtinere conf. art.46 din Legea 215/2001 din 16 consilieri 
prezenti   



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

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

 28 .03.2013   şi a procesului verbal a sedintei  anterioare 
 
 

 Consiliul local al municipiului Marghita, 
întrunit în şedinta   ordinară din  28.03.2013 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în 
Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr .132 dinn 22.03.2013  
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală şi respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se aproba    ordinea de zi a şedintei ordinare cu următoarele puncte: 
 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului chiriei plătită către Parohia Greco-
Catolica Marghita    pentru terenul in suprafata de 1179 mp. , inscris in CF nr. 548 
Marghita, nr. top. 584 si nr. top 585/2 folosit de administratia publică locală ca piata 
agroalimentară  
             Initiator:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
                                           Comisia juridica 
                                                
  2. Proiect de hotarare privind aprobare constituire numere cadastrale pe terenuri 
proprietate privata a localitatii.  
             Initiator:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
                                           Comisia juridica 
 
3 Proiect de hotarare  privind  analiza solicitării nr. 585/23.01.2013 a SC Marconf SA  
pentru diminuare   impozit cladire .  
            Initiator:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
                                           Comisia juridica 
 
4. Proiect de hotarare  privind  analiza solicitarii nr. 9443/14.12.2002 a SC Mokatti Exim 
SRL   pentru diminuare   impozit cladire 
             Initiator:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
                                           Comisia juridica 
 
 
 



5. Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita, pentru anul  şcolar 2013-2014. 
             Initiator:  primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia de invatamant  
 
6.. Probleme curente.  
 
Art. 2  Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local.  
 
Art. 3  Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
     
 
       Presedinte de sedinta                                           Contrasemenează  

                        Arkosi Anton                                                              Demeter Cornelia  
 
 
 
Nr. 20.02.2013 
Adoptată de 16 consilieri „ pentru” ,  din 16 consilieri prezenti 

 
 
 
 

 



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 
 
 
 

 
Hotarare 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru    lunile   iunie –august 2013   
 
 
 

      Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa   extraordinară din  
13.06. 2013 

 
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   iunie-august  2013  doamna Carp 

Mariana 

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

municipiului Marghita, la dosar.  

 

 
 
Presedinte de sedinta                     Contrasemnează 
Botos Alexandru                                                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 26 din 28.03.2013 
 
Adoptată cu votul a  16 consileri din 16 consilieri prezenti  
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

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

 28 .03.2013   şi a procesului verbal a sedintei  anterioare 
 
 

 Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
28.03.2013 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr .132 din   22.03.2013  
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se aproba       ordinea de zi a şedintei ordinare cu următoarele puncte: 
             
          1.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării directe a suprafetei de 12 
mp. din terenul proprietate publică a orasului identificat prin nr. topo. 18/5 inscris in CF 
nr. 100743 Marghita situat pe str. Eroilor nr. 3 către SC Aloe Farm SRL Marghita în 
vederea extinderii constructiei existente   
                   Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                   Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniuluipublic si privat 
                                                 Comisia juridică 
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei comisii speciale de analiză si verificare a 
activităţii economico-financiare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare si 
Salubritate , a statutului    si a atributiilor acestui serviciu.  
                   Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                   Raport de avizare: Comisia juridică 
 
3.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea Graficului –calendar de lucru al comisiei sociale 
de analiză a solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea întocmirii Listei de prioritate  
pentru repartizarea locuinţelor ANL 
                     Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia juridică 
                                                   Comisia socială  
 
4. Raport  privind modul de solutionare a petiţiilor depuse la  Primăria Municipiului 
Marghita pe semestrul al II-lea al anului 2012. 
                  Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
  



5. Raport privind accesul cetăţenilor la înformaţiile  de interes public pe anul 2012 în 
tememiul legii 544/2001 
                    Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
 
6. Raport privnd starea economică ,socială şi de mediu a municipiului Marghita  pe anul 
2012  
               Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
7. Raport privind   situaţia gestionării patrimoniului public şi privat al municipiului 
Marghita  şi al inventarierii  acestuia pe anul 2012.  
                  Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
 
8. Raport  privind activitatea Casei de Cultură a municipiului Marghita 
                 Prezintă: director. prof. Demeter Veronica 
 
9. Discutarea oportunităţii  construirii unei Case de Cultură  la Ghenetea în vederea 
demarării activităţii de elaborare a  documentaţiei  tehnice necesare realizării acestei 
investiţii.   
               Prezintă:  grupul de consilieri P.N.L.  
 
10. Probleme diverse.  
Art. 2  Se retrage de pe ordinea de zi următorele  puncte : 
 
 Proiect de hotărâre privind  Regulamentul pentru aprobarea  finanţărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activităţi nonprofit culturale si 
sportive de interes local în anul 2013 
                     Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia  juridică 
                                                   Comisia de buget-finanţe 
 
   Proiect de hotărâre   privind aprobarea concesionării directe a suprafetei de 14 mp. din 
terenul proprietate publică a orasului situat pe str. I.L.Caragiale nr. 7 identificat prin  nr. 
topo. 1476/11 , CF 100769 Marghita în vederea construirii unor căi de acces  la 
proprietatea numitilor Mintas Marcel si Mintas Sorina Maria  apartament  situat la 
parterul blocului . 
                   Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                   Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniuluipublic si privat 
                                                 Comisia juridică 
 
 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor 
                                                                   Primnarul municipiului Marghita 
                                                                   la dosar 
                                                                   spre afisare  
 
    Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 
         Botoş Alexandru                                                Demeter Cornelia  
 



Marghita, Nr. 27.03.2013 
Adoptată cu votul a  16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                      
 
                                                   HOTARARE 
                 - privind aprobarea concesionării directe a suprafetei de 12 mp. din terenul 
proprietatea orasului identificat prin nr. topo. 18/5 inscris in CF nr. 100743 Marghita 
situat pe str. Eroilor nr. 3 către SC Aloe Farm SRL Marghita în vederea extinderii 
constructiei existente   
 
 
Consiliul Local al Municipiului  Marghita, întrunit în sedinţa  ordinară din 28 
martie 2013 
 
     Văzând  referatul de specialitate nr. 2245 din 21.03.2013  precum si cererea nr. 1/1035 
din 19.03.2013 a doamnei Nedelcu Floriana administrator la farmacia SC Aloe Farm SRL  
cu sediul în str. Eroilor nr. 3  
      Vazând Planul cadastral de identificare a terenului solicitat concesionării în vederea 
extinderii constructiei existente precum si extrasele de Carte Funciară a terenurilor în 
cauză 
     Avand avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  
     In temeiul art. 15 lit. e din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construire, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
     În baza art. 36 alin. 2 lit. c , alin. 5 lit.a din Legea administraţiei publice locale Legea 
nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare  

 
                                           Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aprobă  trecerea cotei de teren de    12 mp.din  505 mp. situat  pe nr. topo. 18/5 
inscris in CF nr. 100743 Marghita din proprietatea publica a orasului in proprietatea 
privată a oraşului Marghita.  



Art. 2 Se aprobă concesionarea directă a unei suprafete de 12 mp, cotă parte din terenul 
proprietate publică a orasului identificat prin nr. topo. 18/5 inscris in CF nr. 100743 
Marghita situat pe str. Eroilor nr. 3 către SC Aloe Farm SRL Marghita în vederea 
extinderii constructiei existente  . 
Art. 3 Se aprobă încheierea contractului de concesiune pe o perioadă de 49 de ani, iar 
redeventa va fi calculată conform hotărârii de consiliu local privind taxele locale pe anul 
2013. 
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se încredintează Compartimentul juridic si 
Compartimentul de administrare a domeniului public si privat din cadrul Primăriei 
municipiului Marghita.  

 
    Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 
         Botoş Alexandru                                                Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 28.03.2013  
Adoptată cu votul a  16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
            

           
                                                    
                                            Hotărâre 

- pentru aprobarea Graficului –calndar de lucru al comisiei sociale de analiză a 
solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea întocmirii Listei de prioritate  pentru 
repartizarea locuinţelor ANL 

 
 
 
 
   Consiliul Local al municipiului Marghita , intrunit in sedinta ordinară din 28 
martie 2013  
     Văzând referatul de specialitate al domnului Lucaciu Cornel , şef birou administrarea 
domeniului public şi privat înregistrat sub nr. 2017 din 13.03.2013  



      In temeiul Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale  pentru Locuinţe si 
Regulamentul aprobat prin HCL nr. 58/ 27.05.2009 privind cadrul, modalitatea si 
criteriile de analiză şi solutionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri  
construite prin ANL , administrarea, exploatarea si închirierea acestora  
       In baza art. 36 alin. 2 lit. c din Legea  215/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare  
                                        
                                              Hotărăşte. 
 
Art. 1  Se aprobă  Graficul –calendar  de lucru al comisiei  sociale  de analiză a 
solcitărilor  de locuinte  ANL, in vederea întocmirii „ Listei de prioritate  pentru 
acordarea  de locuinte  A.N.L., conform   anexei  care face parte integrantă   din prezenta 
hotărâre.  
  
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredintează  Biroul de administrare a 
domeniului  public si privat.  
 
Art. 3 Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor , primarul municipiului 
Marghita , la dosar, spre afişare.  
 
 
      Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 
         Botoş Alexandru                                                Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 30 din 28.03.2013  
Adoptată cu votul a  16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                          
                                             Hotărâre 
- înfiinţarea unei comisii speciale de analiză si verificare a activităţii economico-
financiare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare si Salubritate , a 
statutului    si a atributiilor acestui serviciu.  
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 28 
martie 2013 

Vazând referatul de specialitate nr. 2334 din 22.03.2013 
Luând act de avizul de principiu dat de Consiliul Local în şedinta ordinară din 21 

februarie 2013 pentru înfiinţarea unei comisii speciale de analiză si verificare a activităţii 
economico-financiare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare si Salubritate 
, a statutului    si a atributiilor acestui serviciu.  

In temeiul art. 54 alin. 7 din Legea 215/2001 , legea administratiei publice locale 
republicată, cu modificările si completările ulterioare  

 
                           Hotărăşte: 
 

Art. 1  Se stabileşte  componenţa unei comisii  speciale  cu următoarele persoane: 
            Botoş Alexandru – consilier UDMR 
            Ciarnău Claudiu- consilier P.N.L 
            Timar Iulius – consilier P.S.D. 
            Mărieş Mihaela – consilier P.P.D.D. 
            Szabo Timea- consilier juridic- aparat de lucru al C.L. 
            Kalmar Gyongyi  - contabil – Serviciul financiar – contabil 
            Hotea Dorina – auditor – aparat de specialitate primar 
 
Art. 2 Obiectivele comisiei sunt  analiza si verificarea activităţii economico-financiare a 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare si Salubritate , a statutului    si a 
atributiilor acestui serviciu. Membrilor comisiei li se vor pune la dispozitie de către 
S.P.A.A.C.S. toate documentele solicitate de către aceştia.  
 
Art. 3 Comisia specială işi va desfăşura activitatea pe o perioadă de 3 luni  , începând cu 
1.04.2013  aceasta finalizându-se cu propuneri de eficientizare a activităţii S.P.A.A.C.S. 
Marghita.  
 
      Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 
         Botoş Alexandru                                            Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 29.din 28.03.2013 
Adoptată cu votul a 16 consilieri din 16 prezenti  



 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a  

SPAACS Marghita pe anul 2013  
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară 
din 25 aprilie 2013 
 
 Având în vedere: 
- proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2013 a Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare înregistrat sub nr. 599/24.01.2013, 
- referatul de specialitate nr. 3212/2 din 19.04.2013 întocmit de d-na economist 

Kalmar Gyongyi din cadrul biroului buget-contabilitate, 
- prevederile art. 28 alin. 1 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 

autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea 
mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 
Fondul Monetar Internațional, 

În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a, pct. 14 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Hotărăşte 
 
Art. 1   Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli a Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita pe anul 2013 conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2   Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului 

Bihor, Primarului municipiului Marghita, Biroului Buget – contabilitate, 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita, spre 
afișare, la dosar.  

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Botos Alexandru           jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
Marghita, 
Nr. 44     din 25 aprilie 2013. 
 
Adoptată cu 14 voturi pentru  și 1 abținere în baza art. 46 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 din 15 consilieri prezenţi 



Consiliul Local al municipiului Marghita 
 
 
                                                     Hotărâre 

         - pentru  stabilirea orarului de functionare al strandului municipal Marghita 
si modificarea taxelor de intrare prevăzute in anexa nr. 2 la HCL nr. 58 din 
26.04.2012  

 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 
25.04.2013  
 

Vazând referatul de specialitate întocmit prin grija d-nei Kovacs Andrea , 
inspector specialitate în cadrul  Biroului de administrare a domeniului public si privat , şi 
înregistrat sub nr. 3197 din 19.04.2013 

Ţinând cont de HCL nr. 58 din 26.04.2012  privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Strandului municipal Marghita şi a taxelor de intrare , 
respectiv parcare  la strandul municipal şi a HCL nr. 56/31.03.2011 pentru înfiinţarea 
serviciului de interes local „ strand municipal Marghita „, ca serviciu fără personalitate 
juridică ce funcţionează în subordinea Consiliului Local  

Potrivit prevederilor O.G. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea  activităţii 
de turism in România, cu modificările ulterioare  

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 si 2 lit. b alin. 4 lit. c precum şi ale art. 45 
alin. 1 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, R, cu modificările şi 
completările ulterioare  

                              Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aproba orarul de functionare al strandului municipal Marghita pe 

perioada sezonului 2013, respectiv mai-septembrie 2013. , conform anexei nr. 1  
Art. 2 Se stabilesc noile taxe de intrare şi de ocupare a terenului aferent strandului 

municipal pe anul 2013 precum şi modelul pentru abonamentul lunar de intrare persoană 
fizică. conform anexei nr. 2 

Art. 3  Se aprobă demararea procedurii de achizitie a serviciului de prestare 
activitate medicală pe perioada de functionare a strandului. 

Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 3 se incredintează Directia 
tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
           Art. 5 Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 26.04.2012 va suferi modificări  
odată cu adoptarea prezentelor articole.  
 
 
 
                      Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                          Botoş Alexandru                                  Demeter Cornelia  
 
Marghita 
nr.45 din 25.04.2013 
Adoptata cu votul a 15 consilieri „pentru”  din 15 prezenti 



 
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita 
 
      
                                                Hotărâre 

- privind  aprobarea în principiu a vânzării terenului, proprietate privată a 
municipiului Marghita, teren ocupat de construcţie situată pe C. Republicii nr. 49  în 
suprafaţă de 27 mp. identificat prin nr. cad. 779 , către proprietarul constructiei Vereş 
Ladislau  

 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 
25.04.2013  
 

Văzând referatul de specialitate întocmit prin grija d-nei ing. Bisa Eva dir. adj. 
Directia Tehnică , inregistrat sub nr. 3199 din 19.04.2013 

Avand in vedere cererea  nr. 1/561 din 14..02.2011 depusa de Veres  Ladislau  cu 
domiciliul in Marghita, str. Crinului nr. 2, bl.2 .A, , ap.8  prin care solicita solicita 
cumpararea terenului in suprafata de  27 mp, proprietate privata a municipiului Marghita, 
identificat prin nr.cad. 779 inscrise in CF nr. 100332, provenit din dezmembrarea 
terenului cu nr.cad. 202  situat in Marghita, str. C.Republicii nr. 49  folosit pe baza 
contractului de concesiune nr. 312/2009 , pe care exista un spatiu comercial  cu destinatie 
perstari servii,  proprietatea  solicitantului. 

Avand in vedere Regulamentul privind procedura de vanzare a terenurilor din 
domeniul privat al municipiului Marghita aprobata prin Hotararii Consiliului local nr. 
45/2005 lit.B, pct.4 care prevede vanzarea directa, fara licitatie publica a terenurilor 
folosite de gospodarii ale populatiei sau de agenti economici. 

Avand in vedere extras de CF nr. 100332, cu nr. cad. 779 care atestă dreptul de 
proprietate a municipiului Marghita  asupra terenului si dreptul de proprietate a 
solicitantului asupra constructiei ; Planul cadastral de identificare a  terenului solicitat . 

 Avand in vedere contractul de concesiune nr. 312/2009 si actul aditional nr.2/ 
2013; 

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 

                            Hotaraste: 
 

Art.1 Se aprobă vânzarea  in principiu a terenului situat in Marghita, str. C.Republicii, in 
suprafata de 27 mp  cu nr. cad. 779  înscris in CF nr. 100332 catre proprietarul 
constructiei, cu destinatia spatiu comercial, profil prestari servicii. 
Art. 2 Se aprobă demararea  procedurii de intocmire a   documentatiei  economice 
(Raport de evaluare teren) ce va fi supus aprobarii ulterioare a Consiliului Local . 
Art. 3  Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor , Directia tehnica, 
domnului Veres Ladislau , primarului municipiului Marghita, la dosar, spre afisare. 
 



                      Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                          Botoş Alexandru                                  Demeter Cornelia  
 
 
Marghita 
nr.47  din 25.04.2013 
Adoptata cu votul a 16 consilieri „pentru”  din 16 prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 
Hotărâre 

privind aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitație publică 
deschisă a unui lot de teren destinat activităților comerciale situate în Marghita,  

str. Pandurilor, lângă blocul ANL nr. 25, bl. 5 
 
             Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 25 
aprilie 2013 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3308 din 23.04.2013 întocmit de d-na 
ing. Bisa Eva, dir. adj. Direcția tehnică, 

În baza prevederilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu art. 5 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică și regimul juridic aplicabil acesteia, 

În temeiul art. 36 alin. 5 lit. b) și art. 123 din Lega nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
Hotărăște 

 
Art. 1   Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă prin strigare a unei 

parcele de teren în suprafață de 150 mp, identificat prin schița de identificare cu nr. cad. 
175/2 înscris în CF nr. 102074, situată în Marghita, str. Pandurilor (lângă blocul ANL nr. 
25, bl. 5), destinat activităților comerciale în vederea realizării unei construcții cu 
destinație de comerț. 

Art. 2   Se aprobă caietul de sarcini privind concesionarea prin licitație publică 
deschisă prin strigare a unei parcele de teren în suprafață de 150 mp, identificat prin 
schița de identificare cu nr. cad. 175/2 înscris în CF nr. 102074, situată în Marghita, str. 
Pandurilor (lângă blocul ANL nr. 25, bl. 5), destinat activităților comerciale în vederea 
realizării unei construcții cu destinație de comerț. 



Art. 3   Prețul de pornire a licitației va fi de 237 lei/lună, conform Raportului de 
evaluare înregistrat la Primăria Marghita cu nr. 3297/23.04.2013, elaborată de Expert 
evaluator persoană fizică autorizată Ștefanovici Otilia. 

Art. 4   Nivelul minim de departajare a ofertelor va fi de 0,5 lei. 
Art. 5   Durata concesionării este de 20 de ani de la data încheierii contractului de 

închiriere, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din 
durata sa inițială prin simplul acord de voință al părților. 

Art. 6   Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Direcției tehnice, spre afișare, la dosar.  

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Botos Alexandru                  jr. Demeter Cornelia 
 
 
Marghita, 
Nr.  49  din 25 aprilie 2013. 
 
Adoptată cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Raportului Serviciului Public de Alimentare cu Apă, 

Canalizare și Salubrizare SPAACS Marghita 
asupra activității pe anul 2012 pe bază de bilanț contabil 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară 

din 25 aprilie 2013 
 
 Având în vedere: 
- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare 

înregistrat sub nr. 599/24.01.2013, 
- referatul de specialitate nr. 3212/1 din 19.04.2013 întocmit de d-na economist 

Kalmar Gyongyi din cadrul biroului buget-contabilitate și referatul întocmit de 
d-na secretară jr. Demeter Cornelia înregistrat cu nr. 3212/s din 19.04.2013, 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, 

În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a, pct. 14 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Hotărăşte 
 
Art. 1   Se aprobă Raportul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, 

Canalizare și Salubrizare SPAACS Marghita asupra activității pe anul 2012 pe 
bază de bilanț contabil conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 2   Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului 

Bihor, Primarului municipiului Marghita, Biroului Buget – contabilitate, 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita, spre 
afișare, la dosar.  

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Botos Alexandru           jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
Marghita, 
Nr.  43   din 25 aprilie 2013. 
 
Adoptată cu 13 voturi pentru, 1 abținere  și 1 abținere în baza art. 46 alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001 din 15 consilieri prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
  
                                                      HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a unităţii administativ teritoriale  
Marghita  pe anul 2013  
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din 8 
aprilie 2013 
 
      Având în vedere proiectul de buget  şi fundamentarea acestuia  întocmit de d-na ec. 
Bereteu  Viorica, sef birou buget-contabilitate.  

- adresa nr. 30831 din 28.03.2013  a Directiei  Generale a Finanţelor 
Publice a Judetului Bihor 

- legea bugetului de stat  pe anul 2013 nr. 5/2013  
         In conformitate cu 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 bugetul local  pe anul 2013 secţiunea de funcţionare si sectiunea de 
dezvoltare , după cum urmează: 
          anexa. 1  Venituri – sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare  
          anexa 2   Cheltuieli – sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare 
Art. 2 Se aprobă bugetul finanţat integral  sau parţial din venituri  proprii pe anul 2013, 
după cum urmează: 
          anexa. 3  Venituri – sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare  
          anexa  4   Cheltuieli – sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare 
Art. 3 Se aprobă  bugetul creditelor interne pe anul 2013, conform anexei nr. 5 care face 
parte integrantă din prezenta hotarare.  
Art. 4 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 conform anexei nr. 6 care 
face parte integrantă din prezenta hotarare.  
Art. 5  Se aprobă utlizarea  fondului de rulment pentru acoperirea  cheltuielilor  de 
functionare a instituţiei.  
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Bihor, Primarul 
municipului Marghita, Biroul  buget-contabilitate, D.G.F.P. Bihor, spre afişare, la dosar.  
 
                Presedinte de sedintă                                      Contrasemnează 
                  Botoş Alexandru                                              Demeter Cornelia  
 
 
Marghita,  
nr. 32 din 8.04.2013 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri   „pentru” din 14 prezenti. 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

8.04. 2013    
 
 
Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară din  
8.04.2013 , 
  
 Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr 163 din 4.04.2013  
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se aprobă    ordinea de zi a şedinţei extraordinare cu următotorul punct pe ordinea 
zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a unităţii 
administativ teritoriale  Marghita  pe anul 2013  

                   Initiator. primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                   Raport de avizare: Comisia de buget finante â 
 

Art. 2 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
     
       Presedinte de sedinta                                            Contrasemnează  
       Botoş Alexandru                                                                  Demeter Cornelia 
 
Marghita,  
nr. 31 din 8.04.2013 
Adoptată cu votul a 14 consilieri “ pentru” din 14 consilieri prezenti 
 



             ROMÂNIA                                                                            
         JUDEŢUL BIHOR 
MUNICIPIUL MARGHITA 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea folosirii staţiei de epurare a Municipiului Marghita în 

vederea epurării apelor uzate generate în Oraşul Valea lui Mihai. 
 

 
Având în vedere: 
- Raportul de specialitate nr.4270 /2013 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

folosirii staţiei de epurare a Municipiului Marghita în vederea epurării apelor uzate generate în 
Oraşul Valea lui Mihai,iniţiat în baza solicitării S.P.A.A.C.S. Marghita  
               Cu avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  

  - adresa nr. 710 din 24.05.2013 a S.P.A.A.C.S.Marghita  
- prevederile art.8 alin. (1) din Legea a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

nr.51/2006 – republicată, 
- dispoziţiile art.19 alin. (1) din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare,  
În baza art.36 alin.(2), alin. (4) şi alin. (5), art.45 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 aprobă folosirea staţiei de epurare a Municipiului Marghita în vederea 
epurării apelor uzate generate în Oraşul Valea lui Mihai în schimbul depozitarii deşeurilor 
generate şi colectate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita, la depozitul de 
deşeuri din Oraşul Valea lui Mihai – în limita a 2.400 tone deşeuri menajere/an. 

Art.2  Folosirea staţiei de epurare a Municipiului Marghita în vederea epurării 
apelor uzate generate în Oraşul Valea lui Mihai se va face pe perioada cât oraşul Valea Lui 
Mihai va permite folosirea depozitul de deşeuri pentru depozitarea deşeurilor generate şi 
colectate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita 

Art.3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Marghita , dl. Pocsaly Zoltan 
Ladislau  să semneze Protocolul ce se va încheia între Oraşul Valea lui Mihai şi Municipiul 
Marghita. 

Art.4: Prezenta, sub formă de hotărâre, se comunică prin grija secretarului cu: 
- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 
- Primarul municipiului Marghita  
- Primarul oraşului Valea lui Mihai 
- S.P.A.A.C.S. Marghita  
- la dosar. 

 
 



Presedinte de sedinta                                                Contrasemnează 
Botos Alexandru                                                           Demeter Cornelia  
 

Marghita ,  
Nr.55 din 30.05.2013 
 
Adoptată cu votul a  15 consilieri „pentru” din 15 consilieri prezenti. 
 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL MARGHITA 

 
Hotărâre 

privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de execuție 
bugetară aferent anului 2012 a municipiului Marghita 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în ședință ordinară 

din data de 30 mai 2013 
 
Având în vedere Raportul de analiză pe baza bilanțului contabil încheiat la 

data de 31.12.2012 întocmit de doamna ec. Bereteu Viorica în calitate de șef 
birou buget contabilitate înregistrat sub nr. 4052 din 20.05.2013, 

În baza Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Luând act de avizul favorabil a Comisiei buget-finanțe și administrarea 
domeniului public și privat, 

În temeiul art. 36 alin. 4 lit. a) și art. 45 alin. 2 lit. a din Lega nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
Hotărăște 

 
 Art. 1   Se aprobă bilanțul contabil și contul de execuție bugetară aferent 
anului 2012 a municipiului Marghita conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 



 Art. 2   Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului 
Bihor, Primarului municipiului Marghita, DGFP Bihor, Biroului buget 
contabilitate, spre afișare, la dosar. 
 

    Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Botos Alexandru           jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
Marghita, 
Nr. 52  din 30 mai 2013. 
 
Adoptată cu 15 voturi din 15 consilieri prezenţi 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                                            
 
                                                               Hotarare 

- privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2013  

 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta extraordinară din 13 iunie 
2013  
 
    Văzând referatul de specialitate nr. 4840 din 10.06.2013 al Biroului  de buget finante 
     In baza  art. 7 alin. 1 din  Legea nr. 5 din 21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, a 
Legii 273/ 2006 privind finantele publice locale 
       In conformitate cu art. 36 alin. 4 lit. a , art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita  pe 
anul 2013, în forma prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2 Prezenta hotărâre  se comunică cu : primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Bihor, DGFP Bihor, Biroul de contabilitate, la dosar . 
 
        Presedinte de sedinta                                                        Contrasemneaza 
          Carp Mariana                                                                 Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 51/30.05.2013 
Adoptata cu votul a   15 consilieri din 15 prezenti 



  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                                                                                              
                                                    HOTARARE 

- pentru aprobarea statului de functii si a organigramei  Spitalului Municipal Dr. Pop 
Mircea Marghita 

 
      Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinară din 30 mai 2013  
Vazand referatul de specialitate nr. 4318 din 27.05.2013 al Biroului financiar-contabil, 
adresa şi documentatia depusă de conducerea Spitalului municipal dr. Pop Mircea din Marghita  
        Având în vedere HCL nr. 69 din 24.06.2010 privind transferul ansamblului de atributii şi 
competenţe exercitate  de Ministerul Sanatăţii în spitalul Dr. Pop Mircea  către municipiul 
Marghita, precum şi Protocolul de predare-primire nr.4635  din 24.06.2010  încheiat între 
Directia de Sănătate Publică Bihor şi Consiliul Local al municipiului Marghita 
    Luând act de  prevederile Ordinului M.S. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de 
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal 
      In temeiul art. 36 art. 2 lit.a şi art. 3 lit. b din Legea 215/2001, legea administraţiei publice 
locale  
                                           HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1  Se aprobă  organigrama şi statul de functii  a Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea 
Marghita în forma anexată  
Art. 2 Cu  ducerea la îndeplinire se încredinţează  Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea  
Art. 3 Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul municipiului Marghita, 
Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea , spre afişare. la dosar.  
        Presedinte de sedinta                                                        Contrasemneaza 
          Carp Mariana                                                                 Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 59 din 13.06.2013 
Adoptata cu votul a  15  consilieri din 15  prezenti 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

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

13.05. 2013    
 
Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară din  
13.05.2013 , 
            Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , 
nr .278/10.06.2013 
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
                                                                  Hotărăşte: 
Art. 1  Se aprobă    ordinea de zi a şedinţei extraordinare cu următorul punct pe ordinea zi: 
      1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea statului de functii si a organigramei  Spitalului 
Municipal Dr. Pop Mircea Marghita.  



                   
                     Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare. Comisia juridică 
                                                   Comisia socială, invatamant, culte si protectie sociala 
                                                   Comisia de buget finante 
 
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 a 
municipiului Marghita.  
                    Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare. Comisia de buget finante  
3. Probleme curente 
Art. 2 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  la 
dosar, spre afisare  
           Presedinte de sedinta                                            Contrasemnează  
               Carp Mariana                                                                        Demeter Cornelia  
 
Marghita,  
nr. 50/30.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 30 
mai 2013,  
 Având în vedere: 
- referatul de specialitate întocmit de  doamna Burlibașa Ioana  - inspector la  biroul 
administrare a domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al  primarului, 
raportul de avizare al comisiei de specialitate, 
 -  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.30/28.03.2013,  

  Luând act de Procesul verbal nr. 4186/23.05.2013 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 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 
 Art. 2 Se aproba lista solicitanţilor care nu au acces la locuinţă prin neindeplinirea 
prevederilor punctului A din criteriile-cadru , conform anexei 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 
 Art. 3 Prezenta hotarâre se comunica cu: Instituția Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita , Biroului de administrare a domeniului public şi privat, spre  
afişare .  
 
 
 
 Președinte de ședință                                                       Contrasemnează  
   Botos Alexandru                                                                           jr.     Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Adoptată cu votul a 15 voturi pentru din 15 prezenti  



 
MARGHITA, 
 Nr.53 din 30.05.2013 
CONSILIUL  LOCAL AL     MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
 

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

2013 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 30  
mai   2013, 

Având în vedere:   referatul de specialitate nr.4254/23.05.2013, întocmit de d-na 
ec.Bereteu  Viorica    în calitate de şef birou buget – contabilitate ,salarizare ; Legea nr. 
273/2006 actualizată cu modificarile și complectările ulterioare; Legea nr.5 /21.02.2013 
privind bugetul de stat pe anul 2013, art.7 alin(1),  raportul de avizare al comisiei de 
specialitate, 
 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 2013 , în forma prevăzută la anexa, 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                         
Botos Alexandru                                                      Contrasemnează 

                      Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
Adoptată cu votul a 15 consilieri  pentru  din 15 prezenți 

 
   MARGHITA 
   Nr. 51 din 30.05.2013 

   
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local pentru anul 2013  

pentru proiectele depuse de asociații culturale și sportive 
 pentru activități nonprofit de interes local 

 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 28 
iunie 2013, 
 
 

Având în vedere Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate 
e la bugetul local al municipiului Marghita pentru actvități non profit de interes local 
aprobat prin HCL nr. 35/25.04.2013, 

Cu respectarea sumelor prevăzute în bugetul local pentru activități culturale și 
sportive prezentate prin referatul nr. 5260 din 21.06.2013 a biroului buget coontabilitate, 

În baza procesului verbal nr. 5190 din 20 iunie 2013 a comisiei de evaluarea și 
selecție a proiectelor  sportive și culturale, 

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 2013 

destinate activităților culturale astfel: 
 
Asociația Horvath Janos Tarsasag pentru proiectul Lumea baladelor -1000 lei, 
Asociația Horvath Janos Tarsasag pentru proiectul Festivalul corurilor -1500 lei, 
Asociația Horvath Janos Tarsasag pentru proiectul Program Cabaret 2013 -1500 
lei, 
Grupul Tinerilor Marghiteni pentru proiectul Clubul tinerilor marghiteni - 1500 
lei, 
Grupul Tinerilor Marghiteni pentru proiectul Zilele tineretului ediția a III-a - 2350 
lei, 
Grupul Tinerilor Marghiteni pentru proiectul Tabără fără frontieră - 1000 lei, 



Fundația Marah pentru proiectul Cultura ne apropie - 3000 lei, 
Asociația Profolk Marghita pentru proiectul Gyöngyvetők - Cultura prin dans 
editia a VIII-a - 3500 lei, 
Asociația Octavian Goga pentru proiectul Limbile străine – izvor de cultură și 
civilizație -1500 lei, 
Asociația Kecenlet pentru proiectul Vara tineretului - 2000 lei, 
Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag pentru proiectul Copii mileniului III - 4750 
lei, 
Asociația culturală a tinerilor din Valea Ierului pentru proiectul Campionatul 
mondial IDO de Hip-Hop 2013 - 5400 lei,  
Asociația Liceului tehnologic Horea pentru proiectul Festivalul recoltelor - 3500 
lei. 
 
Art. 2   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2013 

destinate activităților sportive astfel: 
 
Clubul Sportiv Viitorul Marghita pentru proiectul Promovarea sportului de 
performanță - 18300 lei, 
Clubul Sportiv Ciclism Marghita pentru proiectul Competiția sportivă 
internațională ”Turul ciclist al României” - 8000 lei 
Clubul sportiv Good Gragon Marghita pentru proiectul Karate Shotokan 
Performant - 6000 lei, 
Clubul Sportiv Partyum pentru proiectul Dezvoltarea șahului în Marghita - 3000 
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 
                     Carp Mariana                    jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
 
Marghita, 
Nr. 63 din 28 iunie 2013. 
 
Adoptată cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi 



CONSILIUL LOCAL MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Marghita și 

Asociația tinerilor maghiari din provincie în vederea desfășurării  
evenimentului intitulat ”SzabadságFest”  

(Festivalul Tineretului din Bihor) 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în ședință ordinară din 
data de 28 iunie 2013, 

 
Având în vedere Referatul de specialitate nr. 5346 din 26 iunie 2013 întocmit de 

d-na jr. Szabó Timea, 
Expunerea de motive înregistrată la instituția noastră sub nr. 5347 din 26.06.2013, 
În temeiul art. 36 alin. 7 lit. a) și art. 45 alin. 2 lit. f din Lega nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

Hotărăște 
 

 Art. 1   Se aprobă contractul de parteneriat între municipiul Marghita și Asociația 
Tinerilor Maghiari din Provincie în vederea desfășurării evenimentului intitulat 
”SzabadságFest” (Festivalul Tineretului din Bihor) conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2  Se împuternicește primarul să semneze Acordul de parteneriat între 
municipiul Marghita și Asociația Tinerilor Maghiari din Provincie. 
 
 Art. 3   Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Asociației Tinerilor Maghiari din Provincie, spre 
afișare, la dosar. 
 
 

 Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                     Carp Mariana                    jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
Marghita, 
Nr.  71      din 28 iunie 2013. 
 
Adoptată cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                      
                                                   HOTARARE 
             -  privind aprobarea concesionării directe a suprafetei de 14 mp. din terenul proprietatea 
orasului situat pe str. I.L.Caragiale nr. 7 identificat prin  nr. topo. 1476/11 , CF 100769 Marghita 
în vederea construirii unor căi de acces  la proprietatea numitilor Mintas Marcel si Mintas Sorina 
Maria  apartament  situat la parterul blocului . 
 
Consiliul Local al Municipiului  Marghita, întrunit în sedinţa  ordinară din 28 iunie 2013 

Văzând  referatul de specialitate nr. 2244 din 21.03.2013  precum si cererea domnilor 
Mintas Marcel si soţia Mintas Sorina Maria  inregistrată sub nr. 1/516 din 15.02.2013  

Vazând Planul cadastral de identificare a terenului solicitat concesionării în vederea 
extinderii constructiei existente prin construirea unor scări de acces la parterul apartamentului 
proprietate privata a familiei Mintas . 

 Având în vedere acceptul vecinilor proprietari ai  apartamentelor din condomeniul 
respectiv situat pe str. I.l.Caragiale nr. 7 , accept solicitat în temeiul  art. 646-652 , sectiunea a 3-
a din NCC 

In temeiul art. 15 lit. e din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construire, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

În baza art. 36 alin. 2 lit. c , alin. 5 lit.a din Legea administraţiei publice locale Legea nr. 
215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare  

                                           Hotărăşte: 
             Art. 1 Se aprobă  trecerea cotei de teren de    14 mp.din  505 mp. din terenul situat pe str. 
I.L.Caragiale nr. 7 identificat prin  nr. topo. 1476/11 , CF 100769 Marghita din proprietatea 
publica a orasului in proprietatea privată a oraşului Marghita.  

Art. 2 Se aprobă concesionarea directă a unei suprafete de 14 mp. cotă parte din terenul 
proprietate publică a orasului înscris în CF 100769 Marghita nr. top. 1476/11  situat pe str. 
I.L.Caragiale nr. 7 către domnii Mintas Marcel si sotia Mintas Sorina Maria pentru  construirea  
unor scări de acces la apartamentul proprietate privată a acestora  în vederea  deschiderii unui 
spatiu comercial.  

 
Art. 3 Se aprobă încheierea contractului de concesiune pe o perioadă de 49 de ani, iar 

redeventa va fi calculată conform hotărârii de consiliu local privind taxele locale pe anul 2013. 
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se încredintează Compartimentul juridic si 

Compartimentul de administrare a domeniului public si privat din cadrul Primăriei municipiului 
Marghita.  

 
Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 69 din 28.06.2013 
 
 
 
 



     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
                                               

                                                                                                                                                                                   
Hotarare 

- privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita  
pe anul 2013  

 
        Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 28 iunie  
2013  
 
    Văzând referatul de specialitate nr. 5239 din 20.06.2013 al Biroului  de buget contabilitate şi 
avizul favorabil al comisiei de buget-finante  
     In baza  art. 15 alin. 1 , 2 şi 3 din  Legea nr. 5 din 21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 
2013, a Legii 273/ 2006 privind finantele publice locale 
       In conformitate cu art. 36 alin. 4 lit. a , art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
                                                                  Hotărăşte: 
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita  pe anul 
2013, în forma prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2 Prezenta hotărâre  se comunică cu : primarul municipiului Marghita, Instituţia Prefectului 
Bihor, DGFP Bihor, Biroul de contabilitate, la dosar 
 
Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 62 din 28 iunie 2013 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
                                               
                                                 Hotarare 
- pentru  discutarea cererii numitei Sandor Mariana Felicia  în vederea scutirii cu caracter 
retroactiv a  platii debitelor  si majorarilor calculate la impozitul pe mijlocul de transport ca 
urmare a detinerii certificatului de handicap locomotor. 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 28 iulie 2013  
 Vazand  referatul de specialitate al doamnei sef birou impozite si taxe locale  inregistrat sub nr. 
1/1689 din 19.06.2013  ; documentatia depusă de numita Sandor Mariana Felicia prin care cere 
scutirea de la plata  debitelor si majorarilor calculate la impozitul  pe mijlocul de transport  
Avizul nefavorabil al comisiei de buget finante din cadrul Consiliului Local  
  In temeiul  art. 262 din Legea 571/2003 Codul fiscal  , art. 125 alin. 2 lit. e din OG 
 92/2003- Codul de procedura fiscala 
In baza art.36 alin.2 lit. b din  Legea nr.  215/2001, legea administratiei publice locale, R cu 
modificarile si completarile ulterioare  
                                                 Hotaraste: 
Art. 1  Se  respinge scutirea  de la la plata  debitelor si majorarilor calculate la impozitul  pe 
mijlocul de transport marca Renault Laguna , retroactiv  incepand cu 23.05.2008 pentru d-na 
Sandor Mariana Felicia  ca urmare a detinerii certificatului de handicap locomotor.  
Art. 2 Prezenta  se incredinteaza Biroul de impozite si taxe locale din cadrul Primariei 
Municipiului Marghita.  
   
Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 70 din 28 iunie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
                                               
                                                 Hotarare 
- pentru cuprinderea  unor terenuri   în domeniul public al orasului Marghita 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 28 iulie 2013  
 Vazand  referatul de specialitate al  Compartimentului de cadastru  inreg. cu nr. 5240 din 
20.06.2013  
  In baza  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea nr.  215/2001, legea administratiei publice locale, r, cu 
modificarile si completarile ulterioare , Legea cadastrului nr. 7/1996, legea cadastrului şi 
publicitatii imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul acestuia  
                                                  Hotaraste: 
Art. 1 Se aproba cuprinderea in domeniul public a municipiului Marghita a urmatoarelor 
suprafete de teren:  
1. – suprafaţa de 23 mp. cu nr. cadastral 102510, inscris in C.F. 102510 Marghita,  
2. – suprafaţa de 23 mp. cu nr. cadastral 102503, inscris in C.F. 102503 Marghita,  
3. – cota de 275/2036 mp. din nr. topografic 426, 427, inscris in C.F. 102780 Marghita, 4. – 
cota de 325/532 mp. din nr. topo. 379/3, inscris in C.F. 100765 Marghita, precum şi 
    – cota de 580/741 mp. din nr. topo. 381/4, inscris in C.F. 1001 Marghita, 
 
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul de cadastru  din 
cadrul Primariei Municipiului Marghita . 
 
Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 65/28.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

                                                                                                                                                                                                                                         
Hotarare 

- pentru constituirea  unor numere cadastrale  din terenuri aflate in domeniul 
privat al municipiului Marghita  

 
Vazand  referatul de specialitate al  Compartimentului de cadastru  inreg. cu nr. 5241 din 
20.06.2013  
   In baza  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea nr.  215/2001, legea administratiei publice locale, r, cu 
modificarile si completarile ulterioare , Legea cadastrului nr. 7/1996, legea cadastrului şi 
publicitatii imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul acestuia  
                                                  Hotaraste 

Art. 1 Se aproba constituirea unui numar cadastral , conform documentatiei cadastrale 

avizate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 7923/07.06.2013. 

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

Nr.topo. 
vechi Cota/intreg Carte Funciara observatii 

102673 1600 2243/2 1600/59929 
mp. 

- C.F. nr. 5046 - 
Marghita 

Teren şi casa de locuit 
proprietatea privata a mun. 

Marghita 
 
     Art. 2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul de cadastru  din 
cadrul Primariei Municipiului Marghita . 
 
Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  
Marghita, Nr. 66 din 28.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
Hotarare 

- privind taxa  pentru  îndeplinirea  procedurii de divorţ pe cale administrativa la 
nivelul municipiului Marghita 

 
 
  Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit in sedinta ordinară din 28 iunie 
2013  
Văzând referatul de specialitate nr. 5307 din 25.06.2013 şi avizul comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului Local   

Dispozitiile Legii 127/26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se 
modifica art. 283 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale  

 In baza O.G. nr. 84/2001 privind  înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice locale  
comunitare de evidenţă a persoanelor  

       Avand in vedere Legea nr. 202/2010 privind  unele masuri pentru accelerarea 
solutionarii proceselor si a Metodologiei pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind 
divortul prin acordul sotilor nr. 2112516/17.12.2010 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si 
Administrarea Bazelor de Date  

     In temeiul art 36(4) lit.c si art 45(2) lit.c din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata si actualizata.  

 
                                         Hotărăşte: 
 

Art. 1  Stabileste taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa la nivelul 
municipiului  Marghita  în cuantum de  600 lei  
  
Art.2 Taxa stabilita conform art.1 se achita la casieria  Primariei Municipiului Marghita. 
 
Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de   ofiţerul de stare civilă.  
 
Art.4 Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor va aduce la cunostinta 
publica prevederile prezentei hotarari.  
 
Art. 5 Prin prezenta se aboroga hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 27.01.2011 privind 
stabilirea taxei  pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativă.  
 
Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 64din 28.06.2013 
Adoptata cu votul „pentru „   a 15 consilieri, 1 abtinere  din  16 prezenti  
 

 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
 
 
 
                                           HOTARARE 

- pentru actualizarea  numarului maxim de autorizatii permanente de  taxi transport 
persoane pe raza municipiului Marghita, stabilite in baza Legii 38/2003  

 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţă ordinară din 28 iunie 2013  
 
         Având în vedere referatul de specialitate nr.  5308 din 25 iunie 2013  al Biroului de 
administrare a domeniului public si privat si avizul favorabil al comisiei de specialitate  
         Cu consultarea reprezentantilor persoanelor fizice autorizate pentru executarea 
transportului persoane în regim taxi  
          Cu respectarea prevederilor art. 14 din Legea 38/2003 si a art. 11 alin. 1 şi 2 din Ordinul 
Ministerului Internelor si a Reformei Administrative  nr. 356 din 29 noiembrie 2007  privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 
          Luand act de Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2008 prin care s-a aprobat Regulamentul de 
organizare şi executare a transportului  în regim de taxi  sau în regim de închiriere  ca serviciu de 
utilitate publică  
                               de Hotărârea Consiliului Local nr. 67/20.05.2008 prin care s-a stabilit 
numarul  maxim de autorizatii  taxi  la nivelul municipiului Marghita la un număr de 36 
autorizatii 
         In temeiul Legii 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare  
 
                                                   Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se actualizează    numarul maxim de autorizatii permanente de  taxi transport persoane pe 
raza municipiului Marghita la 36 .  
Art. 2 Numarul maxim de autorizatii permanente de taxi transport persoane este valabil pe o 
perioadă de 5 ani, respectiv: 2013-2018 
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire se incredinţează Biroul de administrare a domeniului public si 
privat.   
 
Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 67 din 28.06.2013 
Adoptata cu votul „pentru „   a ______consilieri din  ______--prezenti  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
                                               



                                                 Hotarare 
- pentru aprobarea dării in folosinta gratuita către  Colegiul National O.Goga  a  cotei de 
suprafată   de 793 mp. din nr. cad. 405 CF 117 ndf , teren aflat în imediata vecinatate a  
Colegiului National O.Goga si Sala de sport  
 
         Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinara din 28 iunie 
2013  
         Vazand referatul de specialitate al Compartimentului de cadastru din cadrul Directiei 
tehnice întocmit in baza solicitarii Colegiului National O.Goga  şi intocmirea planului 
cadastral de identificare pentru cota de 793 mp. din nr. cadastral 405 CF nr. 117Ndf. 
Marghita  
        Cu avizul favorabil  al comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local  
         In baza art. 124 din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale, republicată , 
cu modificările şi completările ulterioare  
                                                      Hotaraste: 
Art. 1 Se aprobă darea in folosinta gratuită către  Colegiul National O.Goga  a  cotei de 
suprafată   de 793 mp. din nr. cad. 405 CF 117 ndf în vederea extinderii bazei materiale a 
unitatii de invatamant.  
Art. 2 Darea in folosinţa a terenului se face pe  durata functionarii unitatii de invatamant 
in spatiul respectiv.  
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică  cu : Primarul municipiului Marghita, 
Compartimentul de cadastru, Colegiul National O.Goga Marghita , Institutia Prefectului 
Bihor, La dosar.  
 
Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 73 din  28.06.2013 
Adoptata cu votul „pentru „   a 15 consilieri din  15 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL  LOCAL MARGHITA  
JUDETUL BIHOR 

                                                                                                                                                             
                                                        Hotarare 
                               -  privind aprobarea modificarii amplasamentului  scuarului  de la 
interesectia strazilor C.Republicii  cu I.L.Caragiale  prevazut  în cadrul proiectului „ 
Infiintarea spaţii verzi în  municipiul Marghita, judetul Bihor” cu amplasamentul  de la 
intersectia  strazilor C.Republicii  cu str. Herculane. 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara  din 28 iunie 2013 
      Vazand  expunerea de  motive   nr.    5473 din 28.06.2013  si   referatul de specialitate  nr. 
5469 din 27.06.2013 al Directiei tehnice din cadrul primariei municipiului Marghita 
       Ţinand cont de prevederile  Ghidului de finantare a programului national de imbunatatire  a 
calitatii  mediului prin realizarea  de spaţii verzi în localităţi aprobat  prin Ordinul Ministerului 
Mediului nr. 1107 din 20 august 2009 
        Luând act  de HCL nr. 124/8.10.2009 prin care a fost aprobată participarea municipiului 
Marghita la programul mai sus menţionat  
         In temeiul  art. 36 alin. 2 lit. b si c , alin. 4 lit. d si e şi art. 6 lit. a  punctul 9 din Legea 
215/2001, legea administratiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare  
                                                   Hotărăşte. 
Art. 1 Se aprobă modificarea amplasamentului  scuarului  de la intersecţia străzilor C.Republicii 
cu I.L.Caragiale , identificat prin nr.top 1476/11 în suprafata de 1020 mp. prevazut  în cadrul 
proiectului „ Infiintare spaţii verzi în  municipiul Marghita, judetul Bihor” cu amplasamentul  de 
la intersectia  strazilor C.Republicii  cu str. Herculane , cu aceeasi suprafata de 1020 mp.  
 
Art. 2 Se aprobă  introducerea  terenului cu nr. top. 380/1 în suprafaţă de  201 mp. pentru a fi 
pus la dispozitia implementarii proiectului , fără modificarea suprafetei totale prevazute la art. 3 
din HCL nr. 124/8.10.2009   
 
Art. 3  Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul municipiului Marghita, 
Directia tehnică- Compartiment mediu, la dosar. 
 
Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr72 din 28.06.2013 
Adoptata cu votul „pentru „   a  15 consilieri din  15  prezenti  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

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

28.06. 2013    
 



Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  28.06.2013 , 
            Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr   
284 din 21.06.2013 
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi respectând 
dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
                                                                  Hotărăşte: 
Art. 1  Se aprobă    ordinea de zi a şedinţei  ordinare din 28 iunie 2013 : 
 
1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului 
Marghita pe anul 2013. .  
                   
                     Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia de buget finante 
 
2. Proiect de hotarare privind acordarea de subventii din bugetul  local  pentru anul 2012 pentru 
proiectele depuse  de asociatiile culturlae si sportive nonprofit, conform regulamentului  de 
acordare a acestor subventii aprobat prin hotărâre de consiliu local.  
                     Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia  cultura-social, tineret , sport, invatamant, culte 
                                                    Comisia de buget finante 
3. Proiect de hotarare  privind taxa  pentru  îndeplinirea  procedurii de divorţ pe cale 
administrativa  
                   Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                    Raport de avizare : Comisia juridica 
                                                    Comisia de buget finante 
4. Proiect de hotarare  pentru cuprinderea  unor terenuri  în domeniul public al orasului Marghita 
             Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
             Raport de avizare : Comisia  de administrare a domeniului public si privat  
 
5. Proiect de hotărâre pentru constituirea  unor  numere cadastrale din terenuri  aflate in 
domeniul privat al localităţii  
             Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
             Raport de avizare : Comisia  de administrare a domeniului public si privat  
 
6. Proiect de hotărâre  pentru stabilirea numarului maxim de autorizatii permanente de  taxi 
transport persoane pe raza municipiului Marghita. 
               Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
               Raport de avizare : Comisia      de administrare a domeniului public privat 
                                               Comisia juridică 
7. Proiect de hotarare pentru retragerea dreptului de administrare de la SPACS Marghita a 
constructiei „centrala termica”  din Aleea Tineretului    şi schimbarea destinatiei acesteia în 
amenajarea unei hale comerciale  . 
              Initiator: primar Pocsaly Zoltan  
              Raport de avizare : Comisia      de administrare a domeniului public privat 
                                              Comisia de urbanism  



8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionarii directe  a suprafetei de 14 mp. din terenul  
situat pe str. I.L.Caragiale nr. 7 idetificat prin nr. topo. 1476/11 CF 100769 Marghita  in vederea 
construirii  unor cai de acces la proprietatea numitilor Mintas Marcel si Mintas  Sorina Maria , 
apartament situat la parterul blocului , in vederea deschiderii unui spaţiu comercial.  
              Initiator: primar Pocsaly Zoltan  
              Raport de avizare : Comisia      de administrare a domeniului public privat 
                                              Comisia de urbanism 
9. Proiect de hotărâre pentru  discutarea cererii numitei Sandor Mariana Felicia  in vederea 
scutirii cu caracter retroactiv a  platii debitelor  si majorarilor calculate la impozitul pe mijlocul 
de transport ca urmare a detinerii certificatului de handicap locomotor. 
              Initiator: primar Pocsaly Zoltan  
              Raport de avizare : Comisia      de buget finante 
                                             Comisia juridica 
10. Proiect de hotarare pentru aprobarea Contractului de  parteneriat între Municipiul Marghita si 
Asociatia Tinerilor Maghiari din Provincie   în vederea desfăşurării evenimentului” 
SzabadságFest „ ( Festivalul Tineretului din Bihor)  
              Initiator: primar Pocsaly Zoltan  
              Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante 
11. Raportul Comisiei speciale  de analiza si verificare a Serviciului Public de Alimentare cu 
Apă, Canalizare si Salubritate ( SPAACS) , comisie constituită in baza HCL nr. 29 din 
28.03.2013.  
 
12. Probleme curente 
 
Art. 2 Se aprobă  completarea ordinei de zi  a şedintei cu următoarele puncte: 
          
1. Proiect de hotarare  privind aprobarea modificarii amplasamentului  scuarului  de la 
interesectia strazilor C.Republicii  cu I.L.Caragiale  prevazut  în cadrul proiectului „ Infiintarea 
spaţii verzi în  municipiul Marghita, judetul Bihor” cu amplasamentul  de la intersectia  strazilor 
C.Republicii  cu str. Herculane 
               Initiator. primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
2.  Proiect de hotarare  pentru aprobarea dării in folosinta gratuita către  Colegiul National 
O.Goga  a  cotei de suprafată   de 793 mp. din nr. cad. 405 CF 117 ndf , teren aflat în imediata 
vecinatate a  Colegiului National O.Goga si Sala de sport . 
             Initiator. primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
 
Art. 3 Se aprobă procesul verbal al sedintei ordinare anterioare si a sedintei extraordinare din 
13.06.2013 
Art. 4 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  la dosar, 
spre afisare  
 
 
           Presedinte de sedinta                                            Contrasemnează  
               Carp Mariana                                                                        Demeter Cornelia  
 



Marghita,  
nr. 61 din 28.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
                                               
                                                 Hotarare 
- pentru retragerea dreptului de administrare de la SPACS Marghita a constructiei „centrala 
termica”  din Aleea Tineretului    şi schimbarea destinatiei acesteia în amenajarea unei hale 
comerciale  . 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 28 iunie 2013  
    Vazand  referatul de specialitate al d-nei contabil sef Bereteu Viorica  inregistrat sub nr. 5255 
din 21.06.2013  
    Luand act de adresa SPAACS Marghita inregistrata sub nr. 953 din 19.06.2013 precumn si 
avizul favorabil al comisiei de administrare a domeniului public si privat  
      In baza art. 36 alin. 2 lit. c  din  Legea nr.  215/2001, legea administratiei publice locale , cu 
modificările si completările ulterioare  
                                      Hotaraste: 
Art. 1 Se retrage dreptul de administrare de la SPACS Marghita a constructiei cu  denumirea 
„centrala termica”   avand nr. de inventar 20292 si valoarea de inventar 1.021.187,94 lei pe 
motiv de încetare a folosintei acesteia . 
Art. 2  Se aproba schimbarea destinatiei obiectivului  mai sus mentionat in suprafata de  344 mp.  
inscris pe nr. cad. 77 CF 28 Marghita  ca urmare a incetarii utilitatii sale publice si amenajarea 
unei hale comerciale pe aceasta suprafata.  
Art. 3 Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Directia tehnica- primarie, Primarul 
municipiului Marghita, SPAACS Marghita.  
Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  
Marghita, Nr. 68 din 28.06.2013 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                                     Hotărâre 

         - pentru  stabilirea orarului de functionare al strandului municipal Marghita 

prevăzute în anexă la HCL nr. 58 din 26.04.2012  

 

        Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 30.07 2013  

Vazând referatul de specialitate întocmit prin grija d-nei Kovacs Andrea , inspector 

specialitate în cadrul  Biroului de administrare a domeniului public si privat , şi înregistrat sub nr. 

6530 din 25.07.2013 

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  

Ţinând cont de HCL nr. 58 din 26.04.2012  privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Strandului municipal Marghita şi a taxelor de intrare , respectiv 

parcare  la strandul municipal şi a HCL nr. 56/31.03.2011 pentru înfiinţarea serviciului de interes 

local „ strand municipal Marghita „, ca serviciu fără personalitate juridică ce funcţionează în 

subordinea Consiliului Local  

Potrivit prevederilor O.G. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea  activităţii de 
turism in România, cu modificările ulterioare  

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 si 2 lit. b alin. 4 lit. c precum şi ale art. 45 alin. 1 din 
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, R, cu modificările şi completările ulterioare  

                                            Hotărăşte: 

Art. 1 Se modifică  orarul de functionare  al strandului municipal Marghita pe perioada 

sezonului 2013, respectiv mai-septembrie 2013. , conform anexei nr. 1  

                Presedinte de sedintă                                               Contrasemnează 

                  Carp Mariana                                                           Demeter Cornelia 

Marghita, Nr.81 din 30.07.2013 

Adoptată cu votul a 9 consilieri, 1 abtinere din 10 prezenti  

 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

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

13.08. 2013 
 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară din  
13.08.2013 , 
            Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr   374 din 08.08.2013   
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 
şi respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
Art. 1  Se aprobă    ordinea de zi a şedinţei  extraordinare din 13 august 2013 : 
 
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al 
municipiului Marghita pe anul 2013 
                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrare a domeniului 
public si privat  
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere intravilan 
pentru construire Parc fotovoltaic , nr.cad. 102612 Marghita 
                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritorială  
 
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 29 din 28.02.2011 
privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini privind concesionarea 
prin licitatie publică deschisă a unor parcele din perimetrul parcului balnear Marghita, 
destinate activităţilor comerciale 
                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat,   
Comisia de urbansim şi amenajare a teritoriului, Comisia juridică 
 
4. Proiect de hotarâre  pentru cuprinderea în domeniul privat  a  unor terenuri situate pe 
str. N. Bălcescu , aferente constructiilor  cu destinatia de garaje  auto proprietatea 
persoanelor fizice 
                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

 Raport de avizare: Comisia de buget-finante si administrare a domeniului  
public si privat ; Comisia juridică 

 
 5.Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea pretului de 
vânzare a  imobilului  teren intravilan in suprafata  de 600 mp.. situat in localitatea 
Ghenetea nr. 36/b, avand nr. Cad. 963 , propiretatea privata a municipiului Marghita , 



ocupat  cu constructii administrative şi social culturale proprietatea SC Ionica Prestcom 
SRL , Ghenetea. 
                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de buget-finante si administrarea domeniului 
public si privat  
 
6. Proiect de hotarare privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile- 
teren  fără constructii –proprietatea privată a municipiului Marghita,identificată pe nr. 
cad. 261/2 respectiv 262/1  situată în Marghita în aproprierea DN 19 B – zona staţiei de 
epurare . 
                     Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de buget-finante si administrarea domeniului 

public si privat  
        
 
Art. 2 Se aprobă  suplimentarea  ordinei de zi  a şedintei cu următorul  punct: 
         1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere 
intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , nr.cad. 835; 101210; 100050  Marghita 
                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritorială , Comisia 

juridică 
 
Art. 3 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
 
 
 
 
           Presedinte de sedinta                                            Contrasemnează  
               Carp Mariana                                                                    jr.Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 

 
 
Marghita,  
nr. 83/13.08.2013 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                             HOTARARE 

pentru cuprinderea în domeniul privat  a  unor terenuri situate pe str. N. Bălcescu , 
aferente constructiilor  cu destinatia de garaje  auto proprietatea persoanelor fizice.  

 

         Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa extraordinară din  13 august  
2013  

                 Avand in vedere referatul nr. 6189 din 23.07.2013  al compartimentului de cadastru 
privind cuprinderea in domeniul privat a localitatii a unor terenuri ocupate cu 
constructii,locuinţe sau  garaje ,avizul comisiei de specialitate, 

  -art. 10 alin. 2 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. 122 din Legea nr. 215/2001, legea 
administraţiei publice locale, republicată, 

 

                                                         Hotărăste: 

 

Art. 1  Se aprobă cuprinderea in domeniul privat  a localitatii  a următoarelor terenuri pe 
care se gasesc  construite garaje auto situate pe str. N.Balcescu : 

 C.F. 100991 cu nr. cad. 100991  – suprafata de  26 mp 

 C.F. 102622 cu nr. cad. 764      -    suprafata de   28 mp. 

 C.F. 102595 cu nr. cad 763       -    suprafata de   26 mp.  

 

           Art.2  Se aproba in principiu vânzarea terenurilor mentionate la ar. 1 către proprietarii 
constructiilor, in baza unui raport de evaluare realizat de evaluator autorizat  pe anul în curs, 
raport ce va fi ulterior aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

 



           Art. 3  Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  Compartimenului 
de cadastru, Primarul Municipiului Marghita, spre afisare. la dosar.  

 

 

 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

        Carp Mariana                                            Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

 

 

Marghita, Nr. 87 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti  

 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                                                                                              

                                               Hotărâre 

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile- teren  fără 
constructii –proprietatea privată a municipiului Marghita,identificată pe nr. 
cad. 261/2 respectiv 262/1  situată în Marghita în aproprierea DN 19 B – zona 
staţiei de epurare . 

       Consiliul Local al municipiului Marghita,întrunit în şedinţa ordinară din 13 
august 2013  

Având în vedere 
- raportul de specialitate  al Directiei tehnice nr. 6031 din 17.07.2013  
- avizul comisiei de specialitate 
- raportul de evaluare , intocmit de expert evaluator , autorizat ANEVAR cu nr. 

legit. 16341- d-na Stefanovici Otilia   
- Regulamentul privind  procedura de vanzare a terenurilor  din domeniul privat al 

municipiului Marghita aprobat prin HCL nr. 45/2005 
In temeiul art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi art. 

36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 alin. 1 şi 2  din Legea 215/2001 , legea 
administraţatiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

Hotărăşte: 

         Art. 1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului –teren fără 
construcţii-aparţinând domeniului privat al municipiului  situat in Marghita , in 
aproporierea DN 19B- zona staţiei de epurare , în suprafaţă totală  de 18.428 mp. , 
identificat prin nr. cad. 261/2 CF 101516 Marghita  -8.413 mp. , respectiv nr. cad. 
262/1CF 101517 – 10.015 mp.  
        Art. 2 Se aprobă raportul de evaluare si pretul de pornire la licitatie a imobilului la 
suma de 91500 lei  .(1,15 euro/mp.) 
        Art. 3 Se aprobă  studiul de oportunitate , caietul de sarcini si instructiuni pentru 
ofertanţi, ce va sta la baza  vânzării prin licitaţie  publică  deschisă a imobilului 
sus,mentionat. 
       Art. 4 Prezenta hotarare se comunica cu Directia tehnica, primarul municipiului 
Marghita, Institutia Prefectului Bihor, aducere la cunoştinţa publică 
          Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 
            Carp Mariana                                                  Jr.  Demeter Cornelia  
Marghita, Nr. 89 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 



 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

                       HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , 

nr.cad. 102612 Marghita 

 

 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 13 august   2013, 

 Analizând solicitarea  SC Lotus Green Energy SRL cu sediul social in Oradea str. Vavilov nr. 2 jud. Bihor 
și documentaţia depusă în vederea obţinerii PUZ  pentru construire parc fotovoltaic  în extravilanul 
municipiului Marghita,pe terenul cu nr. cad.102612 , situat în partea de sud  a municipiului Marghira, lângă 
DN 19B , în suprafaţă de 67.800 mp , teren care se va introduce în intravilanul localităţii  , respectiv: 

- Aviz favorabil SPAACS Marghita din 15.01.2013 
- Aviz favorabil SC E-on SA, sucursala Marghita nr.212/18.03.2013 
- Aviz favorabil SC Electrica SA nr. 60201305760/19.01.2013 
- Aviz favorabil SC Romtelecom  nr. 34/ 27.02.2013 
- Aviz APM  Bihor nr. 182 din 18.06.2013 
-  Aviz CJ Bihor Instituţia Athitectului șef nr.50 din 26.06.2013 
- Acord CJ Bihor  Direcţia Tehnică  nr.61 din 29.11.2012 

Văzând raportul de specialitate  nr.6030/15.07.2013  întocmit prin grija  Direcţiei Tehnice din cadrul  
Primăriei   Municipiului Marghita, avizul comisiei de specialitate, 

Având în vedere   art. 23 din Legea 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.27¹ lit.c din Legea 350/2001 privind Amenajarea 
teritoriului și urbanis mului, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza  art. 36, alin.(5), lit.c şi  art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, 
republicată , cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂREŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic ,  cu 
propunerile  de organizare urbanistică, nr.cad. 102612 Marghita beneficiar SC Lotus Green Energy SRL cu 
sediul social in Oradea str. Vavilov nr. 2 jud. Bihor 

Art.2 . Suprafaţa de 67.800 mp.  cu nr. cad. 102612 înscris in CF nr. 102612 se  va scoate din circuitul 
agricol prin grija beneficiarului  si va fi cuprinsă în intravilanul localităţii 



Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :Primarului municipiului Marghita;Instituţiei Prefectului 
judeţului Bihor;Direcţiei Tehnice, beneficiar SC Lotus Green Energy SRL , la dosar. 

 

   

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

                                  Carp Mariana                                      Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita, Nr. 85 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  13 consilieri din 14 prezenti si o abtinere conform art.46 din Legea 215/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                 

                                                          
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , 
nr.cad. 835; 101210; 100050  Marghita 

 

 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 13 august   2013, 

 Analizând solicitarea  SC  PV Energia Pura SRL     cu sediul social in Oradea str. Stefan Zweig  nr. 10/A  
jud. Bihor și documentaţia depusă în vederea obţinerii PUZ  pentru construire parc fotovoltaic  în extravilanul 
municipiului Marghita,pe terenul cu nr. cad. 835; 101210; 100050   , situat în partea de est  a municipiului 
Marghira, pe partea stanga a drumul Marghita- Viisoara, în suprafaţă de 71.200 mp , teren care se va 
introduce în intravilanul localităţii  , respectiv: 

- Aviz favorabil SPAACS Marghita din 25.06.2013 
- Aviz favorabil SC E-on SA, sucursala Marghita nr.EGD_MNZ 99411/25.06.2013 
- Aviz favorabil SC Electrica SA nr. 60201306193/01.04.2013 
- Aviz favorabil SC Romtelecom  nr. 126/ 28.06.2013 
- Aviz APM  Bihor nr. 182 din 18.06.2013 
-  Aviz CJ Bihor Instituţia Athitectului șef nr.60 din 27.06.2013 
- Aviz de oportunitate nr.  7453 din 20.06.2013 emis de CJ Bihor  - Arhitect sef  
- Raport nr. 1/2103 din 17.07.2013 al Directiei tehnice din cadrul Primariei municipiului Marghita  

referitor la  rezultatele  procesului de informare  si consultare  a publicului  privind elaborarea PUZ 
– Introducere teren in intravilan  

Văzând raportul de specialitate  nr.6661/9.08.2013   întocmit prin grija  Direcţiei Tehnice din cadrul  
Primăriei   Municipiului Marghita, avizul comisiei de specialitate, 

Având în vedere   art. 23 din Legea 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.27¹ lit.c din Legea 350/2001 privind Amenajarea 
teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza  art. 36, alin.(5), lit.c şi  art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, 
republicată , cu modificările și completările ulterioare 

 

 

HOTĂREŞTE: 

 



Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic ,  cu 
propunerile  de organizare urbanistică si regulamentul aferent pe terenul cu  nr.cad. 835; 101210; 100050  
Marghita in suprafaţă de 71.200 mp.  beneficiar SC  PV Energia Pura SRL     cu sediul social in Oradea str. 
Stefan Zweig  nr. 10/A  jud. Bihor 

 

Art.2 . Suprafaţa totală  de 71.200 mp . pe  nr. cad. 835 înscris in CF nr.101679 - 25600 mp.  ; nr. cad. 
101210 inscris in CF nr. 101210 – 10000 mp. şi nr. cad.  100050  înscris in CF nr. 100050 – 35600 mp.  se  va 
scoate din circuitul agricol prin grija beneficiarului  si va fi cuprinsă în intravilanul localităţii 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :Primarului municipiului Marghita;Instituţiei Prefectului 
judeţului Bihor;Direcţiei Tehnice, beneficiar SC  PV Energia Pura SRL     , la dosar. 

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

             Carp Mariana                                       Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita, Nr. 90 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 

 
 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

  

                                                      HOTĂRÂRE 

privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli a unităţii administativ teritoriale  
Marghita  pe anul 2013  

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din 13 august  2013 

 

      Având în vedere 

                             -    proiectul de buget  şi fundamentarea acestuia  întocmit prin grija  Biroului de 
buget- contabilitate  si referatul nr. 6625 din 7.08.2013  

- legea bugetului de stat  pe anul 2013 nr. 5/2013 
- avizul comisiei de specialitate,  

         In conformitate cu art. 49 alin. 4, 5, 6 şi 7 din Legea 273/2006  privind finantele publice 
locale ,  

                                - 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita, în forma 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2 Se preia suma alocata si neutilizată  in buget la capitolul 70.02  „Locuinte , servicii si 
dezvoltare „ , la capitolul bugetar 51.02  ” autorităţi executive”. 

 



Art. 3 Se aprobă  redistribuiri si transferuri de sume între articole şi alineate la toate  capitolele  , 
în vederea acoperirii  cheltuielilor .  

 

Art. 3 Se comunică prezenta la : Biroul Buget-contabilitate,  

                                                     Directia Generala a Finanţelor Publice Bihor 

                                                     primarul municipiului Marghita 

                                                     Instituitia Prefectului Bihor 

                                                     la dosar.  

 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

                Carp Mariana                                    Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

 

Marghita, Nr. 84 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

                                              HOTĂRÂRE 

- privind insusirea  raportului de evaluare si aprobarea pretului de vânzare a imobilului , 
teren intravilan , în suprafaţă de 600 mp. , situat in Localitatea Ghenetea nr. 36/b , 
avand nr. cad. 963 , proprietatea privată a municipiului Marghita , ocupat cu constructii  
administrative si social culturale proprietatea S.C. Ionica Prestcom SRL Ghenetea  

 

         Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta extraordinară din  
13.08.2013  

Având în vedere  : 

- Referatul de specialitate nr. 3657 din 17.05.2012  , intocmit de d-na Bisa Eva în calitate  
de director adjunct  al Directiei tehnice din cadrul Primariei municipiului Marghita 

- Raportul de evaluare  nr. 3610 din 17.05,2012 îmtocmit de expert evaluator ANEVAR 
autorizat pe anul in curs  

- Procesul verbal al comisiei  de negociere  

- Avizul comisie de specialitate 

- HCL nr. 55/26.04.2012 privind aprobarea vânzării în principiu a terenului în suprafaţă 
de 600 mp. , proprietate privată a municipiului Marghita , către SC Ionica Prestcom SRL Ghenetea , 
proprietarul constructiei aferente 

In baza art.36 alin. 5 lit. B şi art. 123  din Legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale , R, cu modificările si completările ulterioare 

 

                                     Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se însuşeşte raportul   de evaluare  privind vânzarea imobilului  , teren intravilan  
în suprafaţă de 600 mp. , situat in localitatea Ghenetea  nr. 36 B , având nr. cad. 963 inscris in CF 
100441, proprietate privată a municipiului Marghita, ocupat cu constructii , proprietatea SC Ionica 
Prestcom S.R.L. Ghenetea.,administrator Naghi Ioan.  



Art. 2 Pretul de vânzare  al imobilului  de la art. 1 este de 2,3 euro/mp. , pret rezultat  in 
urma negocierii porinind de la descrierile, constatările şi calculele  din Raportul de evaluare. Plata 
se va face  până la data de 30 noiembrie 2013, la cursul BNR  din ziua plăţii.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu :Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, SC Ionica Prestcom S.R.L. Ghenetea, Biroului juridic 

 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

            Carp Mariana                                        Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

 

Marghita, Nr. 88 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

HOTĂRÂRE 

Pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 29 din 28.02.2011 privind aprobarea 
studiului de   oportunitate si caietul de sarcini privind  concesionarea prin licitatie  publică 
deschisă a unor parcele din perimetrul parcului balnear  Marghita, destinate activităţilor 

comerciale  

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa extraordinară din 
13 august  2013 , 

             Vazând raportul de specialitate  nr. 6227 din 23.07.2013 întocmit  de d-na Bisa 
Eva in calitate de director adj. Directia Tehnica ,avizul comisiei de specialitate,  

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

In conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii republicată cu modificările si completările ulterioare. 

                                                Hotărăşte: 

 

Art. 1  Se aprobă  reducerea suprafetei parcelei D , destinată pentru construirea unor casute  din 
lemn  pentru cazare de la 4.432 mp. la 2.545 mp. si introducerea unei parcele noi F1, pe 
diferenta de 1.887 mp.  pentru construirea  unui restaurant si hotel cu regim de inălţime 
P+1E+M, fără modificarea suprafetei totale de 11.755 mp. identificat prin nr. cad. 100448  
înscris în CF nr. 100448 , aprobat prin HCL nr. 29 din 28.02.2011 în vederea realizării unor 
construcţii  cu destinatie comerţ, sport şi recreere.  

 

Art. 2  Celeltalte prevederi ale HCL nr. 29 din 28.02.2011 rămân neschimbate. 



 

Art. 3 Prezenta se comunica cu : Directia tehnica,  Primarul municipiului Marghita, Instituitia 
Prefectului Bihor, spre afisare 

 

 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

             Carp Mariana                                       Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita, Nr. 86 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                             HOTARARE 

- pentru cuprinderea în domeniul privat  a  unor terenuri situate pe str. N. Bălcescu , 
aferente constructiilor  cu destinatia de garaje  auto proprietatea persoanelor fizice.  

 

         Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  13 august  2013  

                 Avand in vedere referatul nr. 6189 din 23.07.2013  al compartimentului de cadastru 
privind cuprinderea in domeniul privat a localitatii a unor terenuri ocupate cu 
constructii,locuinţe sau  garaje  , avizul comisiei de specialitate 

  -art. 10 alin. 2 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. 122 din Legea nr. 215/2001, legea 
administraţiei publice locale, republicată, 

 

 

                                                         Hotărăste: 

 

Art. 1  Se aprobă cuprinderea in domeniul privat  a localitatii  a următoarelor terenuri pe 
care se gasesc  construite garaje auto situate pe str. N.Balcescu : 

 nr. cad. 100991 – suprafata de  26 mp 

 nr. cad. 764      -  suprafata de   28 mp. 

 nr. cad 763        - suprafata de   26 mp.  

 

           Art.2  Se aproba in principiu vânzarea terenurilor mentionate la ar. 1 către proprietarii 
constructiilor, in baza unui raport de evaluare realizat de evaluator autorizat  pe anul în curs, 
raport ce va fi ulterior aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

 



           Art. 3  Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  Compartimenului 
de cadastru, Primarul Municipiului Marghita, spre afisare. la dosar.  

 

 

 

 

Președinte de sedinţă                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                               jr.    Demeter Cornelia 

 

            

 

 

Marghita 

Nr. 87/13.08.2013 

 

Adoptată  cu votul a 14 consilieri din 14 prezenţi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                               HOTĂRÂRE 

privind însușirea  raportului de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a 
imobilului  teren intravilan , în suprafaţă totală de 27 mp. , identificat prin  nr. 
cad.779, înscris în CF nr.100332,  proprietatea privată a municipiului Marghita , 
ocupat cu construcție, situat în Marghita str. C.Republicii nr.49   
 

         Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 
29.08.2013  
 Având în vedere  :Referatul de specialitate nr. 6853 din 20.08.2013  , intocmit de 
d-na Bisa Eva în calitate  de director adjunct  al Directiei tehnice din cadrul Primariei 
municipiului Marghita, raportul de avizare al comisei de specialitate;  Raportul de 
evaluare  nr. 6852 din 20.08.2013  îmtocmit de expert evaluator autorizat  ANEVAR 
,Ștefanovici Otilia; Regulamentul privind procedura de vânzare  a terenurilor din 
domeniul privat  al municipiului Marghita , aprovbat prin HCL nr. 45/2005 , lit.B, pct.4; 
Procesul verbal al comisiei  de negociere;  HCL nr. 47/25.04.2013 privind aprobarea în 
principiu a vânzării terenului  proprietate privată a municipiului Marghita , teren ocupat 
de construcție situată pe C.Republicii  nr.49 în suprafață de 27 mp. identificat prin nr. 
cad. 779, către proprietarul construcției Vereș Ladislau, 

In baza art.36 alin. 5 lit. b şi art. 123  din Legea 215/2001, legea administratiei 
publice locale , R, cu modificările si completările ulterioare 

 
                                     Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se însuşeşte raportul   de evaluare  privind vânzarea imobilului   teren 

intravilan  în suprafaţă de 27 mp. , situat in localitateaMarghita , str. C. Republicii nr. 49, 
având nr. cad. 779 inscris in CF 100332, proprietate privată a municipiului Marghita, 
ocupat cu construcție  cu destinație spațiu comercial cu destinație prestări servicii, 
proprietatea domnului Vereș Ladislau  

Art. 2 Pretul de vânzare  al imobilului  de la art. 1 este de 25 euro/mp. , preț 
rezultat  în urma negocierii pornind de la descrierile, constatările şi calculele  din 
Raportul de evaluare. Plata se va face  până la data de 30.09.2013 la cursul BNR  din ziua 
plăţii.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu :Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita,  Biroului juridic, domnul Vereș Ladislau 
 

   
Președinte de sedință                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                               jr.    Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 93/29.08.2013 
Adoptata cu votul „pentru „   a 16 consilieri din  16 prezenti  
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

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

anul 2013 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29 august  2013, 
 Având în vedere:   referatul de specialitate nr.6888/22.08.2013, întocmit de d-na 
ec.Bereteu  Viorica    în calitate de şef birou buget – contabilitate ,salarizare ;H.G 
nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 
standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de baza a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 
prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar; Legea educației 
naționale nr.1/2011; art. 49 alin (4),(5), (6) și (7) din Legea nr. 273/2006 actualizată cu 
modificarile și complectările ulterioare; Legea nr.5 /21.02.2013 privind bugetul de stat pe 
anul 2013, art.7 alin(1),raportul de avizare al comisiei de specialitate, 
 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 2013 , în forma prevăzută la anexa, 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. 

 

 

Președinte de sedință                                                        Contrasemnează 
Carp Mariana                                                               jr.    Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr.92 /29.08.2013 
Adoptata 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 al 

municipiului Marghita din 29.08. 2013 
 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
29.08.2013 , 
            Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr   383 din 23.08.2013   
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 
şi respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se aprobă    ordinea de zi a şedinţei  ordinare din 29 august 2013 : 
 
1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  unităţii 
administrativ teritoriale Marghita pe anul 2013   
  Iniţiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau 
  Raport de avizare: Comisia buget –finanţe,  
2. Proiect de hotărâre privind însușirea  raportului de evaluare și aprobarea perțului de 
vânzare a imobilului , teren intravilan , în suprafaţă totală de 27 mp. identificat prin  nr. 
cad.779, înscris în CF nr.100332 , proprietatea privată a municipiului Marghita , ocupat 
cu constructie, situat în Marghita str. C.Republicii nr.49.   
                 Inițiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                       Raport de avizare: Comisia de buget-finanțe și administrarea 
 domeniului public și privat ,Comisia juridică 
3.Probleme curente 
 
Art. 2 Se aprobă procesul verbal al ședinței ordinare anterioare și al ședinței 
extraordinare din 13.08.2013. 
Art. 3 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
 
 
           Președinte de ședință                                            Contrasemnează  
               Carp Mariana                                                                    jr.Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Marghita,  
nr. 91/29.08.2013 
Adoptata cu votul „pentru „   a 16 consilieri din  16 prezenti  
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local pentru anul 2013, 

trimestrul IV pentru proiectele depuse de asociații culturale și sportive 
 pentru activități nonprofit de interes local 

 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 26 
septembrie 2013, 
 

Având în vedere Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de 
la bugetul local al municipiului Marghita pentru actvități non profit de interes local aprobat 
prin HCL nr. 35/25.04.2013, 

Cu respectarea sumelor prevăzute în bugetul local pentru activități culturale și 
sportive prezentate prin referatul nr. 7837 din 23.09.2013 a biroului buget contabilitate, 

În baza procesului verbal nr. 7717 din 13 septembrie 2013 a comisiei de evaluarea și 
selecție a proiectelor  sportive și culturale, 

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, 

Luând act de avizul favorabil a Comisiei buget finanțe și a Comisiei de învățământ, 
cultură, sport și tineret, 

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
Hotărăște 

 
Art. 1   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2013, 

trimestrul IV destinate activităților culturale astfel: 
 
Grupul Tinerilor Marghiteni pentru proiectul Turneu pentru viitor - 300 lei, 
Fundația Marah pentru proiectul Concurs regional de cunoștințe biblice - 2000 lei, 
Asociația Liceului tehnologic Horea pentru proiectul Balul bobocilor 2013 – 3000 lei, 
Asociația Liceului tehnologic Horea pentru proiectul Serbarea pomului de Crăciun 
2013 – 3000 lei, 
Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag pentru proiectul Amintiri  din  copilărie - 7700 
lei. 



 
Art. 2   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2013, 

trimestrul IV destinate activităților sportive astfel: 
 
Clubul Sportiv Ciclism Marghita pentru proiectul Competiția sportivă națională Cupa 
Marghita Circuit - 3000 lei 
Clubul Sportiv Partyum pentru proiectul Participare la Campionatul Mondial de Șah 
Al-Ain din Emiratele Arabe Unite - 8287 lei. 
 
Art. 3   Sumele repartizate și nefolosite din orice motive vor fi transferate în alte 

capitole bugetare. 
 
Art. 4   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

contabilitate și Compartimentul juridic. 
 
Art. 5   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 
                     Cheregi Gheorghe                   jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
Marghita, 
Nr. 104 din 26 septembrie 2013. 
 
Adoptată cu 14 voturi pentru, 1 abținere din 15 consilieri prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                                                                                                                                
 
                                         
                                                            Hotărâre 

- privind aprobarea procedurilor  si criteriilor  pentru organizarea concursului pentru 
ocuparea functiei vacante  de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu 
Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita 

 
 

 Consiliul local al municipiului Marghita întrunit în sedinta extraordinară din 18.09.2013 
               Văzând referatul de specialitate nr. 7522 din 12.09.2013  al Compartimentului gestiune 

resurae umane – d-na Koszta Tunde  

                Luând act de vacantarea postului  de director la SPAACS Marghita prin  Dispozitia 

Primarului nr.386 din 30.08.2013 

                  In conformitate cu prevederile  art. 63 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locală;  cu art. 12 alin. 2 din Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările  ulterioare  si HG nr. 286/2001 pentru  aprobarea Regulamentului-cadru  

privind stabilirea  principiilor generale  de ocupare a unui post  vacant sau temporar vacant 

corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice 

                 Cu avizul favorabil al  comisiei juridice din cadrul Consiliului Local  

                                            

                                                     Hotărăşte: 
 
Art. 1   Se aprobă Regulamentul privind aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea 

concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director din cadrul Serviciului Public  de Alimentare 

cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita , in  forma  prevăzuta la anexa nr. 1 , anexă care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 



Art. 2 Se aprobă atribuţiile postului de director al Serviciului Public  de Alimentare cu Apă, 

Canalizare şi Salubrizare Marghita  în  forma  prevăzuta la anexa nr. 2 , anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 3 Se aprobă  bibliografia pentru ocuparea postului de director al Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita prevăzută la anexa nr. 3  

 

 Art. 4  Pentru  numirea ca membri în comisia de concurs  / in comisia  de solutionare a 

contestatiilor prin dispozitia primarului se desemnează din randul consilierilor locali următoarele 

persoane: 

            Comisia de concurs  Arkosi Anton –consilier UDMR 
                                             Timar Iulius   -consilier   PSD 
                                             Ciarnau   Claudiu –consilier PNL 
 
            Comisia de contestatie Papai Iosif –consilier UDMR 
                                                 Maries Mihaela-consilier PPDD 
                                                 Sandor Emil-consilier  PNL 
 
 
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor,  spre afişare, la dosar , 

Compartimentul de resurse umane ; primarul municipiului Marghita 

 

 

 Presedinte de sedinţă                                                        Contrasemnează 
Cheregi Gheorghe                                                                 Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita,  
 
Nr.96 din 18 septembrie 2013 
 
 
Adoptată cu votul  a  17 consileri din 17 consilieri prezenti  

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
 
 
                                                 Hotarare 
- pentru cuprinderea  unor terenuri   în domeniul public al orasului Marghita 
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 26 septembrie 2013  
 

Văzând  referatul de specialitate al  Compartimentului de cadastru  inreg. cu nr. 7818  din 
20.09.2013 si avizul favorabil al comisei de specialitate  

 In baza  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea nr.  215/2001, legea administratiei publice locale, r, 
cu modificarile si completarile ulterioare , Legea nr. 7/1996, legea cadastrului şi publicitatii 
imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul acestuia  
                                                  
 
                                                                   Hotaraste: 
 
Art. 1 Se aproba cuprinderea in domeniul public a municipiului Marghita a urmatoarelor suprafete 

de teren:  

 1. – suprafaţa de 2600 mp. cu nr. cadastral 98, inscris in C.F. 102757 Marghita,  

 2. – cota de 64/939 mp. din nr. topo. 443, inscris in C.F. 2684 Marghita,  
 3.   – cota de 76/370 mp. din nr. topo. 442/2, inscris in C.F. 2684 Marghita 

 4. – cota de 306/579 mp. din nr. topo. 381/5, 382/3, inscrise in C.F. 102556 Marghita, 
 
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul de cadastru  din cadrul 
Primariei Municipiului Marghita . 
 
Art. 3     Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  Compartimenului de 
cadastru, Primarul Municipiului Marghita, spre afisare. la dosar.  
 
               Presedinte de sedinta                                                 Contrasemeneaza 
                   Cheregi Gheorghe                                                 Demeter Cornelia  
 

Marghita, la 26 septembrie 2013 

Nr.105 

 
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                                                                                
                                                                                          
                                             HOTARARE 

pentru trecerea unor terenuri  aferente unor constructii proprietate privata a 
unor persoane fizice si persoane juridice din domeniul public în domeniul 
privat al localităţii 

 
         Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  
26 septembrie 2013  
 
                 Avand in vedere referatul nr. 7789 din 20.09.2013  al compartimentului de 
cadastru privind cuprinderea in domeniul privat a localitatii a unor terenuri ocupate cu 
constructii de unde reise lipsa de utilitate publica a acestor terenuri  
                   Avizul favorabil al comisei juridice şi al comisiei de administrare a 
domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local  
  -art. 10 alin. 2 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. 122 din Legea nr. 
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, 
 
                                                         Hotărăste: 
 

Art. 1  Se aprobă cuprinderea in domeniul privat  a localitatii  a următoarelor 
terenuri: 

 
 – suprafaţa de 23 mp. cu nr. cadastral 102510, inscris in C.F. 102510 

Marghita, – proprietar domeniul public al mun. Marghita conform  poz. B3 - 
reprezentând teren neafectat de utilitate publică situat în mun. Marghita str. Aleea 
Înfrăţirii ocupat de garaj auto proprietatea lui Vespremi Iosif şi soţia Vespremi Maria. 
 – suprafaţa de 23 mp. cu nr. cadastral 102503, inscris in C.F. 102503 Marghita, – 
proprietar domeniul public al mun. Marghita conform  poz. B3 - reprezentând teren 
neafectat de utilitate publică situat în mun. Marghita str. Aleea Înfrăţirii ocupat de 
garaj auto proprietatea lui Meszaros Stefan şi soţia Maria Erica. 
 – cota de 275/2036 mp. din nr. topografic 426, 427, inscris in C.F. 100780 Marghita, 
– proprietar domeniul public al mun. Marghita conform  poz. B8 - reprezentând teren 
neafectat de utilitate publică situat în mun. Marghita str. Calea Republicii ocupat de 



construcţie proprietatea lui S.C. SUIUG N.S. IMPEX S.R.L. şi având drepul de 
folosinţă fără termen asupra acestui teren. 
– cota de 325/532 mp. din nr. topo. 379/3, inscris in C.F. 100765 Marghita, precum şi 
    – cota de 580/741 mp. din nr. topo. 381/4, inscris in C.F. 102719 Marghita,– 
proprietar domeniul public al mun. Marghita, reprezentând teren neafectat de utilitate 
publică situat în municipiul  Marghita str. Calea Republicii ocupat de Catedrala 
Ortodoxă din Marghita.  

 
            
        Art. 2  Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  
Compartimenului de cadastru, Primarul Municipiului Marghita, spre afisare. la dosar.  
 
       Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri în sensul notării in Cartea 
Funciara se incredintează Compartimentul de cadastru din cadrul Directiei tehnice.  
             

       Presedinte de sedinta                                                 Contrasemeneaza 
             Cheregi Gheorghe                                                 Demeter Cornelia  

 

Marghita, la  26 septembrie 2013  

Nr. 106 

 
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                                       HOTARARE 

- privind aprobarea Planului de amplasament  şi delimitare  a corpului de proprietate in 
suprafată de 110 mp. , teren intravilan in vederea construirii unui WC public 

 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit   in sedinta  ordinară din 26 septembrie 
2013 
 
           Având   în vedere   referatul de specialitate nr. 7836 din 23.09.2013 întocmit de 
compartimentul de cadastru , avizul favorabil al comisiei de specialitate  
           In conformitate cu dispozitiile legii cadastrului nr. 7/1996 
           In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a şi 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 trecerea in domeniul  public al municipiului Marghita a cotei de  44/1216 mp. din 
nr. topografic 428/4 înscris in C.F. 5727 Marghita. 
Art. 2  Se aprobă constituirea unui nr. cadastral pentru cota de 44/1216 mp. din nr. topografic 428/4 
prevazut la art. 1 
Art. 3   Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciară pentru înscrierea  numărului  cadastral 
constituit  la art. 2 din prezenta hotărâre , în proprietatea publică a municipiului Marghita.  
Art. 4   Se aprobă dezmebrarea cotei de 66 mp.  din nr. cadastral 101886 înscris in CF nr. 101886- 
proprietatea publica a localităţii  
Art. 5  Se aprobă Planul de amplasment si delimitare a corpului de proprietate in suprafata de 110 
mp, teren intravilan in vederea construirii unui WC public prin alipirea suprafeţei de 44 mp. din nr. 
topo 428/4 cu suprafaţa de 66 mp. din nr. cad. 101886. 
Art. 6 Cu ducerea la indeplinire se încredintează  Compartimentul cadastru din cadrul Directiei 
tehnice 
Art. 7 Prezenta hotărâre se comunica cu Institutia Prefectului Bihor, Directia tehnica-Comp. 
Cadastru , primarul municipiului Marghita, la dosar.  
 
             Presedinte de sedinta                                                      Contrasemeneaza 
              Cheregi Gheorghe                                                           Demeter Cornelia  

 

Marghita, la 26 septembrie 2013 

Nr.107  
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                                                                                                                                 
Hotărâre 

- pentru aprobare constituire numere cadastrale din terenuri aflate in domeniul privat al 
localităţii  

 
Consiliul local al municipiului Marghita întrunit in sedinta ordinară din 26 septembrie 

2013  
 
Având in vedere referatul de specialitate  inregistrat  sub nr. 7835 din 23.09.2013 al 

Compartimentului cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita 
In temeiul Legii nr. 7/1996, legea cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi 

completările ulterioare  
In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. c din  Legea 215/2001, R, Legea administratiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                               Hotaraşte: 
 
Art. 1 Se aprobă constituirea unor numere cadastrale pe terenuri , proprietatea privata a localităţii , 
după cum urmează: 
 

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

Nr.topo. 
vechi Cota/intreg Carte Funciara observatii 

 12 18/5 12/502 mp. - C.F. nr. 100743 - Marghita 
Teren propr. privată a orasului, str. 
Eroilor, nr. 3, concesune SC ALOE 

FARM SRL ptr. obţinere aut. construire 

 387 2243/2 387/59929 mp. - C.F. nr. 50463 - Marghita 
Teren propr. privata a orasului, str. 

Progresului în incinta fostei U.M . 01020, 
pentru vînzare cu licitaţie publică 

 1110 1735/1 1110/931536 mp. - C.F. nr. 100088 - Marghita 
Teren propr. privata a orasului, situat pe 

str. Brânduşei, (dealul viilor) ptr. 
construire case sociale 

 
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se încredinţează: Compartimentul de cadastru din cadrul Directie 
tehnice 
 
Art. 3 Prezenta sub forma de hotărâre se comunica cu : Instituitia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Comp. Cadastru, spre afişare , la dosar 
 
 
          Presedinte de sedinta                                                 Contrasemeneaza 
             Cheregi Gheorghe                                                 Demeter Cornelia  
 
Marghita, la  26 septembrie 2013 
Nr.108  
 
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                                                                                                                                 
                                             HOTĂRÂRE 

- pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite pentru tineri din 
fondurile ANL  

 
 
       Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit în şedinţa ordinară din 26 septembrie 
2013  
               Având în vedere referatul de specialitate  nr.7820/20.09.2013  întocmit de d-na Burlibasa 
Ioana din cadrul Biroului de administrare a domeniului public si privat  
                Cu avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului local  
                In temeiul Legii nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte; 
                   a H.G. nr. 962/2001, actualizata, privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 
pentru Locuinte; 
                      a Legii nr. 85/1992, republicata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie 
construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat; 
                      a Ordinului  nr. 2401 din 30 iulie 2013 privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru 
patrat, pentru anul 2013, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri 
                In baza Legii  nr.215 din 23 aprilie 2001- Legea administraţiei publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 
                                                        Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă regulamentul de vanzare a locuintelor construite pentru tineri din fondurile ANL , 
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  
Art. 2  Prezenta hotărâre se va comunica: 

                      Directiei tehnice- Biroului de administrare a domeniului public si privat 
                      Institutiei Prefectului Bihor 
                      Primarului municipiului Marghita 
                      Aducerea la cunoştinţa publica prin afisare la sediul institutiei , site-ul institutiei, 
aducerea la cunoştinta chiriasilor ANL  
                       La dosar  

      

      Presedinte de sedinta                                                 Contrasemeneaza 
             Cheregi Gheorghe                                                 Demeter Cornelia  

Marghita, la 26 septembrie 2013 
Nr.102  
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 

 



ANEXA la Hotararea Consiliului Local nr.102 

REGULAMENT  
           DE VANZARE A LOCUINTELOR DE TIP A.N.L. 

C A P I T O L U L  I  
Scop si definitii 

Art.1. Dispozitil Generale 

1.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general, principiilor si a 
procedurii privind vanzarea locuintelor de tip ANL. 

1.2. Baza legala pentru stabilirea cadrului general, principiilor si a procedurii privind 
vanzarea locuintelor de tip ANL o reprezinta: 

� Legea nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte; 

� H.G. nr. 962/2001, actualizata, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

� Legea nr. 85/1992, republicata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta 
destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau 
bugetare de stat; 

� Ordinul nr. 2401 din 30 iulie 2013 privind stabilirea valorii de inlocuire pe 
metru patrat, pentru anul 2013, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri; 

� Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, actualizata, privind institutiile 
de credit si adecvarea capitalului; 

� Legea nr. 227/2007, actualizata, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; 

� Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin 
Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,; 

� Ordin nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in 
patrimoniul institutiilor publice; 

� Ordin nr. 634 din 29 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului 
privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea 
inscrierii in cartea funciara; 

� Legea nr.215 din 23 aprilie 2001- Legea administraţiei publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 
Art.2. Termeni si expresii  
 
2.1. In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea 

semnificatie:  



� amortizare(A) - valoare calculata in conformitate cu prevederile art. 14 din Normele 
metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul 
institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiel si finantelor nr. 3.471/2008, de 
la data punerii in functiune a locuintei ANL pana la data vanzarii acesteia; 

�  amplasamente ANL: Str. Eroilor, nr. 7, Str. Progresului nr. 1, Str. Pandurilor nr. 23, 25, 
38; 

� comision(C) - venit al bugetului local al Municipiului Marghita reprezentand 1% din 
valoarea de vanzare a locuintei(Vvl), suma care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a 
locuintei, in pretul de vanzare al acesteia; 

� data punerii in functiune a locuintei ANL: data incheierii Protocolului de Predare 
Primire intre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in 
care sunt amplasate imobilele ANL si Agentia Nationala pentru Locuinte; 

� locuinte ANL: locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile Legii 
nr. 152/1998, actualizata, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, care fac 
obiectul proprietatii private a statului si sunt administrate de autoritatile administratiei publice 
locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate; 

� pret de vanzare al locuintei ANL(PvI) - valoarea de vanzare a locuintei la care se 
adauga comisionul; 

� pret de vanzare al terenului aferent locuintei ANL(Pvt) - valoarea de piata pe 
metru patrat(VpI/mp)multiplicata cu suprafata de teren - cota parte - aferenta locuintei ANL; 

� solicitant - persoana fizica, titulara a contractului de inchiriere, dupa expirarea a 
minimum 1 an de inchiriere neintrerupta; 

� teren aferent locuintelor ANL (St): suprafata - amprenta la sol plus trotuarul de 
protectie, pe care sunt amplasate imobilele ANL - spatiile locative, suprafata aflata in proprietatea 
privata a unitatilor administrativ-teritoriale; 

� valoare de inventar (Vinv) - valoarea prevazuta in cadrul Protocolului de Predare 
Primire incheiat intre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-
teritoriale in care sunt amplasate imobilele ANL si Agentia Nationala pentru Locuinte; 

� valoarea de vanzare locuinte(Vvl): valoarea de inlocuire pe metru patrat, 
multiplicata cu suprafata construita efectiva(Sc), inclusiv cotele indivize(Cpc), diminuata cu 
amortizarea(A) calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia; 

� valoare de inlocuire(Vi): valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza 
valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre 
A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaja cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea 
medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie 
ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte; 

� valoare de inlocuire pe metru patrat pentru anul 2013 (Vi/mp/2013) — 326 
euro/mp inclusiv TVA — determinata in conformitate cu prevederile Ordinul nr. 2401 din 
30 iulie 2013 privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, pentru anul 2013, in vederea 
vanzarii locuintelor pentru tineri, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza 
incheiate, in conditiile legii, in cursul anului 2012 de catre Agentia Nationala pentru 
Locuinte cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre 
valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul 2012 in 
cadrul Programului de constructii locuinte pentru tineri si valoarea medie ponderata pe 
metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte; 

� valoare de piata/mp teren(Vpt/mp) - valoarea de vanzare euro/mp fara TVA 



conform Raportului de Evaluare intocmit de persoane abilitate; 
� venit mediu brut pe membru de familie — castigul salarial mediu nominal brut 

pe membru de familie obtinut prin insumarea castigurilor salariale brute pe membru de 
familie raportat la numarul acestora; 

C A P I T O L U L  I I  
Procedura de valorificare a locuintelor ANL 

 
Art.3. Vanzarea locuintelor ANL 

 
3.1. Locuintele ANL reprezinta locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, repartizate in 

conditiile art. 8 alin. (3), din Legea nr. 152/1998, republicata si actualizata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 

3.2. Locuintele ANL prevazute la Art. 3.1., se pot vinde titularilor contractelor de 
inchiriere, in conditiile legii, numai la solicitarea acestora. 

3.3. (1) Vanzarea locuintelor prevazute la Art.3.1. se realizeaza in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/1992, republicata si actualizata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu 
alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare 
de stat coroborate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind infiintarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

(2) Vanzarea locuintelor ANL se realizeaza la solicitarea persoanelor mentionate la 
Art. 3.2. dupa expirarea a minimum 1 an de inchiriere neintrerupta catre acelasi titular si/sau catre 
persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii, fara ca vanzarea sa fie 
conditionata de varsta solicitantului; 

(3) Vanzarea mentionata va face obiectul Contractului de Vanzare — Cumparare, 
conform modelului cadru prevazut in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 

3.4. Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, repartizate in conditiile Art. 8, alin. (3), din 
Legea nr. 152/1998 se vand solicitantilor care indeplinesc la data exercitarii optiunii de cumparare, 
urmatoarele conditii obligatorii: 

●  titularul contractului de inchiriere sau membrii familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau 
alte persoane aflate in intretinerea acestuia nu detin o alta locuinta in proprietate, 
inclusiv casa de vacanta; 

●  venitul mediu brut pe membru de familie, la data vanzarii, sa nu depaseasca cu 100% 
salariul mediu brut pe economie; 

● Titularul contractului de inchiriere sau membrii familiei acestuia – sot/sotie, copii 
si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia - pot beneficia o singura data de 
cumpararea unei locuinte pentru tineri destinate inchirierii; 

● Titularul contractului de inchiriere sa aiba Contractul de inchiriere valabil la data efectuarii 
cererii de cumparare, precum si la data vanzarii; 

●  Titularul contractului de inchiriere sa nu aiba debite la plata cheltuielilor cu titlu de chirie 
si intretinere la data efectuarii cererii de cumparare, precum si la data vanzarii. 

3.5. (1)Valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de catre autoritatile administratiei 
publice locale si reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita 
efectiva, inclusiv cotele indivize, diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a 
locuintei pana la data vanzarii acesteia. Valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe 



metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in 
cursul anului anterior de catre A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat 
din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul 
anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor 
acestor locuinte; 

(2) Valoarea de vanzare a locuintei(Vvl) se determina dupa urmatoarea formula: 
 
Vvl= Vi/mp x Sc  
Sc= Suap + Cpc 
 
Unde: 
 
Sc – suprafata construita pe apartament; 
Suap – suprafata utila pe apartament; 
Cpc – suprafata cotei parti comune pe apartament. 
 
3.6. Valoarea de inlocuire pe metru patrat(Vi/mp) se stabileste anual prin ordin al ministrului 

dezvoltarii regionale si turismului, ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I. 

3.7. Pentru anul 2013 valoarea de inlocuire pe metru patrat este de 326 euro/mp inclusiv 
TVA — determinata in conformitate cu prevederile Ordinul nr. 2401 din 30 iulie 2013 privind 
stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, pentru anul 2013, calculata pe baza valorii contractelor 
de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului 2012 de catre Agentia Nationala pentru 
Locuinte cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea 
medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul 2012 in cadrul Programului 
de constructii locuinte pentru tineri si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la 
momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte 

Vi/mp2013= 326 euro/mp inclusiv TVA 

3.8. (1) Pretul de vanzare al locuintei se achita integral la data incheierii contractului de 
vanzare -cumparare, din sursele proprii ale solicitantului/beneficiarului si/sau din credite contractate 
de acesta de la institutii financiare autorizate; 

(2) Pretul de vanzare al locuintei (Pvl ) ANL se determina dupa urmatoarea formula: 
Pvl= Vvl + C – A 
C = Vvl x 1% 

Unde: 
 
A - amortizarea - calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data 

vanzarii acesteia; 
C - comision - venit al bugetului local al Municipiului Marghita reprezentand 1% din 

valoarea de vanzare a locuintei(Vvl), suma care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a 
locuintei, in pretul de vanzare al acesteia. 

 



3.9. In cazul cladirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde in 
pretul locuintelor. Centralele termice raman in administrarea Consiliului local al Municipiului 
Marghita pana la vanzarea a jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc. 

3.10. Locuintele ANL nu pot face obiectul unor acte de dispozitie intre vii pe o perioada de 5 
ani de la data dobandirii acestora. Aceasta interdictie se va consemna in cartea funciara concomitent 
cu inscrierea dreptului de proprietate in conditiile legii. 

3.11. Prin exceptie, de la prevederile Art. 3.10., locuintele pot face obiectul unor garantii 
reale imobiliare, constituite in favoarea institutiilor de credit, care finanteaza achizitia acestor 
locuinte, institutii definite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
99/2006, actualizata, privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata prin Legea nr. 
227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

3.12. Institutiile de credit mentionate la Art. 3.12. vor putea valorifica locuintele si anterior 
expirarii termenului de 5 ani prevazut la Art. 3.11., pe calea executarii silite, in conditiile legii, in 
cazul neindeplinirii obligatiilor din contractele de credit de catre proprietarii imobilului. 

3.13. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare, autoritatile administratiei publice 
locale prin care se efectueaza vanzarea potrivit legii beneficiaza de un comision de 1% din valoarea 
de vanzare a locuintei, comision care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei, in 
pretul de vanzare al acesteia 

Art.4. Vanzarea cotei parti de teren aferenta locuintelor ANL 

4.1. (1) Cota parte de teren aferenta locuintelor ANL (Cpt)se vinde de catre consiliile 
locale prin structurile desemnate urmand ca tranzactia mentionata sa faca obiectul Contractului de 
Vanzare — Cumparare, conform modelului cadru prevazut in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 

(2) Cota parte de teren aferenta locuintelor ANL (Cpt) se determina in baza Anexei 
nr. 9 din  Ordinul nr. 634 din 29 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara. 

4.2. Transferul dreptului de proprietate asupra cotei parti de teren aferenta locuintelor ANL 
se realizeaza concomitent cu transferul dreptului de proprietate asupra locuintei ANL. 

4.3. (1) Pretul de vanzare al terenului aferent locuintelor ANL(Pv) se achita integral la data 
incheierii Contractului de Vanzare - Cumparare, din sursele proprii ale solicitantului/beneficiarului 
si/sau din credite contractate de acesta de la institutii financiare autorizate. 

(2) Pretul de vanzare al terenului aferent locuintei ANL(Pv) se determina dupa 
urmatoarea formula: 

 
          Pv= Vpt/mp x Cpt 

 
Unde: 
 
Vpt/mp — valoare de piata/mp teren 
Cpt — Cota parte de teren aferenta locuintelor ANL 
 
4.4. Cota parte de teren aferenta locuintelor ANL nu poate face obiectul unor acte de 

dispozitie intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acesteia. Aceasta interdictie se va 
consemna in cartea funciara concomitent cu inscrierea dreptului de proprietate in conditiile legii. 



4.5. Cota parte de teren aferenta locuintelor ANL poate face obiectul unor garantii imobiliare, 
constituite in favoarea institutiilor de credit care finanteaza achizitia acesteia doar in baza unui acord 
emis in acest sens de catre consiliile locale prin structurile desemnate. 

4.6. Consiliile locale prin structurile desemnate in acest sens vor reintra in proprietatea cotei 
parti de teren aferenta locuintei ANL in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in contractele de 
vanzare — cumparare de catre proprietarul locuintei ANL. 

4.7. Institutiile de credit mentionate la Art. 4.5. nu vor putea valorifica cota parte de teren 
aferenta locuintelor ANL, pe calea executarii silite, in cazul neindeplinirii obligatiilor din contractele 
de credit, anterior expirarii termenului de 5 ani prevazut la Art. 4.4. 

C A P I T O L U L  I I I  
Dispozitii tranzitorii si finale 

Art. 5. Repartizarea sumelor rezultate din valorificarea locuintelor ANL 
 

5.1. Sumele obtinute din vanzarea locuintelor ANL sunt destinate, exclusiv, finantarii 
constructiei de locuinte. 

5.2. Sumele reprezentand valoarea de vanzare a locuintelor ANL se vireaza in contul 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, nr. R069TREZ00504712X003359, in vederea finantarii 
programului de locuinte pentru tineri. 

5.3. Sumele reprezentand comisionul de 1% aplicat asupra valorii de vanzare a locuintelor 
ANL se vireaza in contul Administratiei locale Marghita nr. R033TREZ08221390203XXXXX 
deschis la Trezoreria Municipiului Marghita, in vederea reantregirii creditelor bugetare utilizate 
pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare a spatiilor locative mentionate. Sumele 
reprezentând valoarea terenului constituie venit la bugetul local si se virează în contul 
RO76TREZ08221390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Marghita.  

5.4. Modalitatea de stabilire a pretului de vanzare pentru locuintele ANL respectiv pentru 
cota parte de teren aferenta acestora precum si cea de virare a sumelor incasate cu titlu de "valoare 
de vanzare" va fi supusa controlului financiar preventiv acesta urmand a fi exercitat, conform 
prevederilor legale in vigoare, de catre persoana desemnata prin Dispozitia primarului nr. 90 din 
19.07.2012 

5.5. Auditarea modului de stabilire a pretului de vanzare pentru locuintele ANL respectiv 
pentru cota parte de teren aferenta acestora precum si cea de virare a sumelor incasate cu titlu de 
"valoare de vanzare" va fi realizata de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei 
Municipiului Marghita. 

Art. 6. Recuperarea sumelor rezultate din valorificarea locuintelor ANL 
 

6.1. Pentru plata cu intarziere a sumelor facturate cu titlu de "pret de vanzare pentru 
locuintele ANL" respectiv "pretul de vanzare al terenului aferent locuintei ANL " consiliile locale 
prin structurile desemnate in acest sens vor calcula/stabili/percepe majorari de intarziere/creante 
bugetare accesorii in cuantum legal stabilit pentru creante bugetare. 

6.2. Pentru recuperarea sumelor facturate cu titlu de "pret de vanzare pentru locuintele ANL" 
respectiv "pretul de vanzare al terenului aferent locuintei ANL" consiliile locale prin structurile 
desemnate in acest sens vor proceda la initierea masurilor de executare silita prevazute in O.G. 
92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 
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Art. 7. Dispozitii finale 
 

7.1. Autoritatile administratiei publice locale vor comunica, lunar— pana la data de 15 a lunii 
in curs pentru luna anterioara, Agentiei Nationale pentru Locuinte situatia privind sumele 
incasate/virate reprezentand valorile de vanzare ale locuintelor ANL in vederea conducerii 
evidentelor prevazute de Legea nr. 152/1998 republicata si actualizata. 

7.2. Autoritatile administratiei publice locale prin structurile abilitate vor comunica, lunar — 
pana la data de 15 a lunii in curs pentru luna anterioara, Prefecturii Judetului Bihor situatia privind 
Contractele de Vanzare — Cumparare avand ca obiect locuinte ANL, in vederea efectuarii 
verificarilor prevazute de Legea nr. 152/1998 republicata si actualizata. 

7.3. Autoritatile administratiei publice locale prin structurile abilitate vor comunica, lunar — 
pana la data de 15 a lunii in curs pentru luna anterioara, compartimentelor abilitate din cadrul 
Primariei Municipiului Marghita, situatia privind Contractele de Vanzare — Cumparare, avand ca 
obiect locuinte ANL, in vederea stabilirii obligatiilor fiscale ce decurg din transferul dreptului de 
proprietate. 

7.4. Autoritatile administratiei publice locale — prin structurile abilitate vor initia procedurile 
legale pentru infiintarea asociatiilor de proprietari la nivelul imobilelor ANL, dupa vanzarea unui 
numar de trei unitati locative din imobil. 

7.5. Contractele de vanzare-cumparare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea 
dispozitiilor art. 8 alin. (3) si ale art. 9 din Legea nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind 
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, Legea 85/1992 , republicata si actualizata, Legea 
215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare sunt lovite de nulitate absoluta. 

7.6. Constatarea abaterilor prevazute la Art.7, pct. 7.5. respectiv sesizarea instantelor 
judecatoresti pentru constatarea nulitatii inscrisurilor si restabilirea situatiei anterioare se realizeaza 
prin grija prefectilor. 

7.7. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura cu procedura de vanzare a 
locuintelor ANL se va transmite de catre solicitanti/cumparatori sub forma de document scris. 

7.8. Orice document scris va fi trebui inregistrat/transmis de solicitant/cumparator la 
registratura pe adresa Primaria municipiului Marghita, str. Calea Republicii, nr. 1, jud. Bihor. 
Dovada comunicarii o va reprezenta confirmarea de primire semnata si stampilata in cazul expedierii 
prin posta, respectiv documentatia stampilata/datata in cazul depunerii la registratura institutiei.  

7.9. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.  
7.10. Fac parte integranta din prezentul regulament urmatoarea anexa: 

Anexa nr. 1 — Contractul Cadru de Vanzare — Cumparare pentru locuinta 
ANL si terenul aferent acesteia 
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Consiliul Local al Municipiului Marghita 
 
 
                                                 Hotărâre 

- privind modificarea Planului  de ocupare a funcţiilor publice din UAT Marghita pentru 
anul 2013 

 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta extraordinara din 18.09.2013  
Având în vedere: 
                   Referatul de specialitate nr. 7528 din 12.09.2013  al Compartimentului de resurse 
umane, d-na Koszta Tunde  
                   Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea Planului de 
ocupare a fucțiilor publice  din unitatea administrativ teritorială Marghita 
                    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,  
                  Cu avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local  
                  În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. a) și art. 45 din Legea administraţiei  
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                         HOTĂRASTE: 
 
Art.1 Se aprobă  modificarea Planulului  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. 
 
 
Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza 
Cheregi Gheorghe                                                          Demeter Cornelia  
 
 
Marghita,  
Nr. 97 /18.09.2013 
 
 
Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenti       
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
 

HOTARARE 
-  pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpurilor  de clădire  reprezentând  “ 

camera de oaspeti (inventar)”-nr. inv. 15 ,  magazine pt. depozitarea alimentelor si obiectivelor 
nr. inv. 11 şi depozit benzina cu pompa instalata nr. inv. 11092  la unitatea de învăţământ 

situată  pe str. 1 Decembrie  nr. 5  Marghita, in vederea scoaterii  din functiune si demolarii .  
 

  
     Consiliul local al municipiului Marghita  întrunit in sedinta ordinară din  26 septembrie   
2013  
 

         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. 7626 din 
16.09.2013  si avizul favorabil al comisiilor 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 , legea administratiei 
publice locale  
                                                               
                                                                    Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă scoaterea din inventarul   domeniului public a clădirii reprezentând 
 “ camera de oaspeti (internat)‖-nr. inv. 15 , avand cod de clasificare  1.6.4.,  magazie pt. depozitarea 
alimentelor si obiectivelor nr. inv. 11 avand cod de clasificare  1.5.3 şi depozit benzina cu pompa 
instalata nr. inv. 11092 avand cod de clasificare  1.5.7.,  apartinand unităţii de invatamant  amplasată 
pe str. 1 Decembrie  nr. 5  Marghita, in vederea scoaterii  din functiune si demolarii .  

 
 
Art. 2 Se aprobă   înscrierea  în contabilitate a valorii de inventar  de  6,75 lei pentru imobilul  
camera de oaspeti  ,  
nr. de inventar 15 , a valorii de invantar de  0,50 lei pentru ―magazie pt. depozitarea alimentelor si 
obiectivelor‖ cu  nr. inv. 11 şi   a valorii de inventar  de  6436,18 lei pentru ―depozit benzina cu 
pompa instalata ―nr. inv. 11092 din domeniul public în domeniul privat  în vederea scoaterii din 
evidentele contabile.  
 
Art. 3 Se abrogă pozitiile  372, 374 şi 375 din anexa nr. 6  din HCL nr.  35/1999 , cu modificările si 
completările ulterioare privind Insusirea inventarului 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 sedintă                                                Contrasemnează 
Cheregi Gheorghe                                                       Demeter Cornelia 
 
Marghita, la 26.09.2013 
Nr. 101 
 
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Marghita 
 
                                                                                                                
                                    H o t a r a r e  
Pentru aprobarea componentei  Comisiei de  Siguranţă a Circulatiei  Rutiere  si Pietonale in 
municipiul Marghita şi a regulamentului de functionare a acestuia.  
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 26 septembrie 2013  
 

         Având in vedere referatul  de specialitate inregistrat sub nr. 7647 din 17.09.2013 al Directie 
tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
         In baza art. 8 alin. 1 coroborat cu art. 22 din O.G. 43/1997 R, privind regimul drumurilor 
                      Art. 1(4), art. 5 alin. 1,2,3 şi 6 din OUG 195/2002 ,R, cu modificările şi completările 
ulterioare privind circulaţia pe drumurile publice 
         Cu avizul favorabil al comisiei juridice şi al Comisiei de administrare a domeniului public şi 
privat  
          In temeiul art. 36 alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a pct. 7 şi 13   din Legea nr. 215/2001, legea 
administratiei publice locale  



 
                                               Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă Regulamentul de functionare al comisiei de siguranţă a circulaţiei rutiere si 
pietonale în municipiul Marghita, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 
Art. 2   Se numeşte în comisia de siguranţă a Circulatiei  Rutiere  si Pietonale următorii consilieri: 
                Horvath Sandor 
                Sandor Emil 
                Maries Mihaela 
Art. 3  Prin grija primarului se va  numi prin dispozitie întreaga componenta a comisiei de siguranţă 
a Circulatiei  Rutiere  si Pietonale  
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului  Bihor, Primarul municipiului 
Marghita, Politia municipiului Marghita, Directia tehnică-Biroul de administrare a domeniului public 
si privat ,  la dosar . 
 
Presedinte de sedintă                                                Contrasemnează 
Cheregi Gheorghe                                                       Demeter Cornelia 
 
Marghita, la 26.09.2013 
Nr. 100 
 
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

26.09. 2013   si a proceselor  verbale al sedintelor  anterioare 
 
       Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  26.09.2013  
 Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr 418  din 
20.09.2013 
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi respectând 
dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
                                                                  Hotărăşte: 
Art. 1  Se aprobă    ordinea de zi a şedinţei ordinare dupa cum urmeaza: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita 

pe anul 2013 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componentei  Comisie de Siguranţă a Circulatiei Rutiere si 

Pietonale in municipiul Marghita si a regulamentului  de functionare a acestuia. 

3. Proiect de hotărâre pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpurilor  de clădire  

reprezentând  ― camera de oaspeti (inventar)‖-nr. inv. 15 ,  magazine pt. depozitarea alimentelor 

si obiectivelor nr. inv. 11 şi depozit benzina cu pompa instalata nr. inv. 11092  la unitatea de 

învăţământ situată  pe str. 1 Decembrie  nr. 5  Marghita, in vederea scoaterii  din functiune si 

demolarii 

                                                                                                                                 
                                              
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite pentru 

tineri din fondurile ANL  
 
5. Proiect de hotărâre pentru  însuşirea rapoartelor de evaluare si stabilirea pretului de vânzare a 

terenului intravilan aferent blocurilor ANL din străzile Progresului si Eroilor  situate pe nr. cad. 
100733, nr. cad. 100732, nr. cad. 100803 si nr. cad.  100804 si din str. Pandurilor situate pe nr. 
cad. 101253, nr. cad. 101254, nr. cad. 101255, nr. cad. 101256,  nr. cad. 101257 şi nr. cad. 
101258 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea finantărilor nerambursabile din bugetul local  pe trimestrul 
IV -2013 pentru proiectele depuse de asociatiile culturale şi sportive cu activităţi nonporfit de 
interes local. 



7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unor terenuri  în domeniul public al municipiului 
Marghita 

8. Proiect de hotărâre pentru trecerea unor terenuri  aferente unor constructii proprietate privata a 
unor persoane fizice si persoane juridice din domeniul public în domeniul privat al localităţii 

9.  Proiect de hotărâre      privind aprobarea Planului de amplasament  şi delimitare  a corpului de 
proprietate in suprafată de 110 mp. , teren intravilan in vederea construirii unui WC public 

 
10. Proiect de hotărâre      pentru aprobare constituire numere cadastrale din terenuri aflate in 

domeniul privat al localităţii  
Art. 2  Se retrage de pe ordinea de zi de către initiator următoarele puncte cuprinse in dispozitia de 

convocare  
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică  deschisă a unui imobil- teren 
fără construcţii  identificat prin nr. cad. 757, înscris în CF nr.6789 Marghita, în suprafaţă totală de 
3.188 mp. , proprietatea privată a municipiului Marghita ,  situat în zona rezidențială și turistică în 
municipiul Marghita . 

 
2 Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație 
precum şi în comisia de evaluare și asigurare a calității învăţământului- CEAC la unităţile școlare 
din UAT Marghita în anul școlar 2013/2014 

 
 
 
 
 

 

Art. 3   Se aprobă procesul  verbal al sedintelor anterioare , respectiv sedinta ordinara din luna 
august şi sedinta extraordinară din  18.09.2013 
Art. 4 Prezenta se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul municipiului Marghita, la 
dosar , spre afişare.  
  
                   Presedinte de sedintă                                       Contrasemnează 
                   Cheregi Cheorghe                                             Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, nr. 98  /26.09.2013 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
                                                 H o t a r a r e  
    - pentru  însuşirea rapoartelor de evaluare si stabilirea pretului de vânzare a terenului intravilan 
aferent blocurilor ANL din străzile Progresului si Eroilor  situate pe nr. cad. 100733, nr. cad. 



100732, nr. cad. 100803 si nr. cad.  100804 si din str. Pandurilor situate pe nr. cad. 101253, nr. cad. 
101254, nr. cad. 101255, nr. cad. 101256,  nr. cad. 101257 şi nr. cad. 101258 
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 26 septembrie 2013  
 

         Având in vedere referatul  de specialitate inregistrat sub nr. 7812 din 20.11.2013  

Raportele de evaluare nr. 15 din  7.06.2012 si nr. 12 din 23.05.2012 intocmite de SC Rom Serv Prest 

SRL Oradea prin  expert evaluator dl. Sabau Dorin Nicolae , autorizat ANEVAR  

          In baza Legii 215/2001 ; legea administratiei publice locale , R, cu modificările şi completările 

ulterioare , art. 36 alin. 2 lit. c si  art. 123 

         Cu avizul favorabil al comisie de specialitate din cadrul Consiliului Local  

          In conformitate cu Legea nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind infiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte şi cu H.G. nr. 962/2001, actualizata, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

 

                                             Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se insuşesc Raportele de evaluare nr. 15 din  7.06.2012 si nr. 12 din 23.05.2012 intocmite de 

SC Rom Serv Prest SRL Oradea prin  expert evaluator dl. Sabau Dorin Nicolae , autorizat ANEVAR  

pentru blocurile ANL situate pe str. Progresului , Eroilor si str. Pandurilor , Marghita, jud. Bihor 

 

    Art. 2  Se stabileşte  pretul de vânzare a terenului aferent blocurilor ANL , după cum urmează: 

6 euro/mp. pentru teren la Blocurile nr. 1, 2 , 3 , 4,5 şi 6 de pe str. Pandurilor nr. 23         7 

euro/mp. pentru terenul  de la blocurile B1 str. Progresului nr. 1a si Blocul. B2 str. Progresului nr. 

1b , la Bloc A 1- str. Eroilor nr. 7/a, Bloc A2 str. Eroilor. Nr. 7/b 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica: 

                      Directiei tehnice- Biroului de administrare a domeniului public si privat 

                      Institutiei Prefectului Bihor 

                      Primarului municipiului Marghita 



                      Aducerea la cunoştinţa publica prin afisare la sediul institutiei , site-ul institutiei, 

aducerea la cunoştinta chiriasilor ANL  

                       La dosar  

 

 

 

             Presedinte de sedinta                                                      Contrasemeneaza 
              Cheregi Gheorghe                                                           Demeter Cornelia  

  

Marghita, la  26 septembrie 2013  

Nr.103  

 

 

Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

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

18.10. 2013 
 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară din  
18.10.2013 , 
            Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr   461 din 14.10.2013   
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 
şi respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
 
 

Art. 1  Se aprobă    ordinea de zi a şedinţei  extraordinare din 18.10.2013: 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării si stabilirea locaţiei pentru 

amplasarea bustului  lui Alexandru Sencovici 

                Initiator: primar Pocsaly Zoltan  
                Raport de avizare :Comisia de urbansim, Comisa de administrare a 
domeniului public si privat; Comisia juridică 
2.Proiect de hotarare privind acordarea  Titlului de „ Cetăţean de onoare” al 

municipiului Marghita, d-lui Alexandru Sencovici. 

                Initiator: primar Pocsaly Zoltan  
                Raport de avizare :Comisia juridică 
 
3.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de 

administrație precum şi în comisia de evaluare și asigurare a calității învăţământului- 

CEAC la unităţile școlare din UAT Marghita în anul școlar 2013/2014 

                Initiator: primar Pocsaly Zoltan  
                      Raport de avizare: Comisia de cultură 
 

           Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza 
           Cheregi         Gheorghe                                 Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 109  din 18.10.2013 

 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                   HOTARARE 
- privind acordarea post-mortem a Titlului de „ Cetatean de Onoare” al 

municipiului Marghita, d-lui Sencovici Alexandru  
 
                   Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit in sedinta extraordinara a 

Consiliului Local din 18 octombrie 2013  

                   Avand in vedere Nota de funadametare depusă  de dl. prof. Nandra Aurel  in 

numele Asociatiei Patriotice Avram Iancu prin care se motivează propunerea de acordare 

a titului de cetăţean de onoare postmortem  domnului Sencovici Alexandru  

                   In baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 118 din 28.11.2006 privind aprobarea 

regulamentului pentru acordarea titului de „Cetăţean de Onoare „ al municipiului 

Marghita 

                     In conformitate cu prevederile art. 38    din Legea administraţiei publice 

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

                                            Hotaraste: 
       Art. 1 Se acordă post-mortem  titlul de „ Cetatean de Onoare” al municipiului 

Marghita, d-lui Sencovici Alexandru . 

      Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se incredintează primarul 

municipiului Marghita.  

Art. 3 Prezenta  se comunica cu  Institutia Prefectului Bihor, la dosar, spre afişare , 

Asociatiei Culturale” Avram Iancu „ Marghita. 

           Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza 
           Cheregi         Gheorghe                                 Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 110 din 18.10.2013 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                                                                               

                                                                                                                                      
 
                                                            Hotărâre 

- privind aprobarea amplasării si stabilirea locaţiei  pentru amplasarea  bustului lui 
Alexandru Sencovici 

 
 
   Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa de consiliu din data 
de  18 octombrie  2013  
    
Avand in vedere : 
  -  adresele nr.1 din 21.01.2013 si nr. 53 din 22.08.2013  prin care Societatea  Cultural 
Patriotică  „ Avram Iancu „ filiala Marghita , solicită aprobarea locaţiei si amplasării  
unui monument  reprezentând  bustul lui Alexandru Sencovici  , în municipiul Marghita ,  
  - raportul de specialitate nr.  8653 din 17.10.2013  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 domnului  Alexandru 
Sencovici  , în scuarul  din  faţa Politiei municipiului Marghita, str. Eroilor,teren 
proprietate publică a municipiului Marghita,  bust realizat  prin contributia Societatii  
Cultural Patriotice „Avram Iancu „ Marghita  
 
 Art.2 Prin grija Societatii  Cultural Patriotice „Avram Iancu „ Marghita se vor 
face demersurile pentru inaintarea documentaiei în vederea obtinerii autorizatiei de 
constructie si a avizului  Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 
Naţional Bihor.  
 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiuluiMarghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, Directia tehnica ,Societatea Cultural Patriotică  „ Avram 
Iancu” Marghita. 
 

         Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza 
           Cheregi         Gheorghe                                 Demeter Cornelia  
 

Marghita, Nr.11 1   din 18.10.2013 

 



CONSILIUL LOCAL MARGHITA  
 

 
 

HOTARARE 
 

privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație 
precum şi în comisia de evaluare și asigurare a calității învăţământului- CEAC la 

unităţile școlare din UAT Marghita în anul școlar 2013/2014 
 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 26 
septembrie 2013, 
 Având în vedere solicitările unităţilor școlare şi preșcolare care funcționează în  
raza teritorial –administrativă a municipiului Marghita  
            Cu avizul favorabil al comisiei de specialtate al Consiliului Local  
  Luând în considerare art. 96 lit. c din Legea 1/2011 din 5.01.2011 , legea 
educației naţionale  
 In conformitate cu art. 11 şi 12 din Legea 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 
75/2005 privind asigurarea calității în învaățământ,  
 In baza art.36 alin. 6 pct. 1 din Legea 215/201, legea administraţiei publice  
locale, R, cu modificările și completările ulterioare , 
 

 
 

Hotărăşte: 
 
  Art. 1 Se aprobă desemnarea în consiliul de administrație la unităţile de 
învățământ din raza teritorală a localităţii Marghita, în anul școlar 2013/2014,după cum 
urmează :  
 
Colegiul Național „Octavian Goga” :   
                                                          Durnea Cosmin- consilier PNL 
                                                          Carp Mariana-consilier PNL 
                                                          Mărieş  Mihaela- consilier PPDD 
 
Liceului Tehnologic „Horea” : Ilieş Moise- consilier PNL 
                                                  Mărieş Mihaela- consilier PPDD 
                                                   
 
Liceului Teoretic „Horváth János” Árkosi Anton – consilier UDMR 
                                                         Horváth Sándor – consilier UDMR 
                                                         Pápai Iosif - consilier UDMR  
 



 Art. 2 Se aprobă desemnarea în comisia de evaluare și asigurare a calității  
învăţământului- CEAC la :  
 Colegiul Național ”Octavian Goga”  Şandor Emil- consilier PNL 
 Liceului Teoretic ”Horváth János ” Kotlár Norbert – consilier U.D.M.R. 
 
 Liceului Tehnologic ”Horea ” Durnea Cosmin- consilier PNL 
 
  Art. 3 Se aprobă desemnarea în consiliul de administrație la grădinițele cu  
program prelungit din raza teritorală a localităţii a urmatorilor consilieri :  
Gradinița cu program prelungit nr. 1  Nagy Gabriella –consilier UDMR  

Gradinița cu program prelungit nr. 2  Timar Iulius     - consilier PSD 

Gradinița cu program prelungit nr.4    Şandor Emil – consilier P.N.L.   

 
  Art. 4 Prezenta hotarare se comunică cu Instituţia Prefectului Bihor, unităților de  
Învățământ , primarul municipiului Marghita, persoanelor desemnate. 
 
 
         Presedinte de sedinta                                                   Contrasemneaza 
        Cheregi Gheorghe                                                           Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Marghita, Nr.  112  din 18 octombrie 2013 
Adoptată cu votul a majoritatii consilierilor prezenti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL MARGHITA  
 

 
 

HOTARARE 
 

privind numirea reprezentanului  consiliului local în consiliul de administrație 
 la Gradinita cu Program Prelungit nr. 2   Marghita în anul școlar 2013/2014 

 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 31 
octombrie  2013, 
 Având în vedere  cererea domnului consilier Timar Iulius Radu inregistrată la 
primaria Marghita sub nr. 9080 din 31.10.2013  prin care solicita retragerea din consiliul 
de administratie al  Gradinitei cu program prelungit nr. 2 Marghita 
  Luând în considerare art. 96 lit. c din Legea 1/2011 din 5.01.2011 , legea 
educației naţionale  
 In baza art.36 alin. 6 pct. 1 din Legea 215/201, legea administraţiei publice  
locale, R, cu modificările și completările ulterioare , 
 

 
Hotărăşte: 

 
  Art. 1 Se aprobă desemnarea în consiliul de administrație la Gradinița cu program 
prelungit nr. 2   Marghita a domnului   Durnea  Cosmin - consilier PSD 
 
            Art. 2 Se modifică corespunzător  art. 3 din HCL nr.   112  din 18 octombrie 2013 
privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație 
precum şi în comisia de evaluare și asigurare a calității învăţământului- CEAC la 
unităţile școlare din UAT Marghita în anul școlar 2013/2014 
 
  Art. 3 Prezenta hotarare se comunică cu Instituţia Prefectului Bihor, Gradinitei 
cu program prelungit nr. 2 , Primarul municipiului Marghita, persoanei desemnate. 
 
 
         Presedinte de sedinta                                                     Contrasemneaza 
        Cheregi Gheorghe                                                           Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr 123 din 31 octombrie 2013  
 
Adoptată cu votul a 14 consilieri din 14 prezenti   
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

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

 31.10.2013 si a procesului verbal al  sedintei  ordinare  din  26 septembrie  2013 si a 
sedintei extraordinare din 18 octombrie 2013 

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

.10.2013 , 
            Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr   478 din 25.10.2013  
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 
şi respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare din 31.10.2013 după cum urmează: 
 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2013 

               Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
               Raport de avizare: Comisia  de buget finante  
 
2.  Raport de analiză a bilantului si a contului de executie bugetar trimestrial si 

semestrial  pe anul 2013 

               Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
               Raport de avizare: Comisia  de buget finante  
 

          3.  Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportatrea și 
depozitarea gunoiului menajer de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă,  
Canalizare și Salubrizare Marghita. 

      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
               Raport de avizare:  Comisia de buget finante  
 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a vanzarii directe a cotelor parti 
de teren aferente aparatamentelor blocurilor Z1, Z2 şi Z3 din str. Pandurilor  către 
proprietarii acestora, titulari ai contractelor de concesiune  si trecerea din domeniul privat 
in domeniul public a suprafetei de 3815 mp. reprezenând spaţii verzi, cai de acces la 
blocurile Z1, Z2 si Z3  

        Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
               Raport de avizare: Comisa de administrare a domeniului public si privat  
 
5. Proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul public al orasului a  unor 
suprafete de teren din intravilanul municipiului Marghita 



               Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
               Raport de avizare: Comisa de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridica 
   
6. Proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul public al orasului si   
aprobare deschiderea Coala Funciara  pentru inscrierea   suprafetei de 475 mp. cu 
nr. cad. 497 , teren aferent putului de apă geotermal  de la piata obor.  
              Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
               Raport de avizare: Comisa de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridica 
 
7. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
a aparatului de specialitate a primarului  municipiului Marghita  si a institutiiilor 
subordonate  
                Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
               Raport de avizare  :  Comisia juridica  
 
8. Proiect de hotarare privind stabilirea  criterilor  si obiectivelor  pe anul 2013-
2014 a directorului S.P.A.C.S.  Marghita  
               
                 Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                 Raport de avizare  : Comisia juridica  

 
Art. 2  Se aprobă completarea  ordinei de zi cu următoarele puncte: 
  

1. Proiect de hotarare privind privind modificarea și completarea HCL nr. 65 din  
31.05.2010 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a 
administrării a parcărilor publice în municipiul Marghita 

 
       2.    Proiect de hotarare privind numirea reprezentanului  consiliului local în consiliul 
de administrație la Gradinita cu Program Prelungit nr. 2   Marghita în anul școlar 
2013/2014 
 

Art. 3  Se aprobă procesul verbal al sedintei  ordinare  din  26 septembrie  2013 si a 
sedintei extraordinare din 18 octombrie 2013 

 
    Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica cu : Primarul municipiului Marghita, Institutia 
Prefectului Bihor, la dosar, spre afisare publică.  
 
         Presedinte de sedinta                                                     Contrasemneaza 
        Cheregi Gheorghe                                                           Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 113 din 31 octombrie 2013  
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  
 
 
 



CONSILIUL LOCAL MARGHITA 
                                                                                                                                

 
 

Hotărâre 
privind  stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportatrea și depozitarea 

gunoiului menajer de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă,  
Canalizare și Salubrizare Marghita  

 
 Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în ședința ordinară din 
data de 31 octombrie 2013  
 
 Având în vedere adresa și nota de fundamentare SPAACS Marghita nr. 1546 din 
15.10.2013 înregistrată la Primăria Marghita cu nr. 8602 din 16.10.2013 
 Luând act de HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor potrivit căreia s-a 
dispus închiderea depozitului de deșeuri existent la Marghita începând cu anul 2010, 
precum și contractul de prestări servicii publice de depozitare nr. 265 din 11.05.2010 
încheiat de SPAACS Marghita și SC ECO Bihor SRL, 
 Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 În baza prevederilor art. 36 alin. 6 pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

Hotărăște 
 

 Art. 1   Se aprobă stabilirea tarifului pentru colectarea, transportul și depozitarea 
gunoiului menajer la 52,18 lei /mc. si 8,87 lei/pers./lună. Tariful conține TVA. 
 
 Art. 2   Cu ducerea la indeplinire se incredintează Serviciul Public de Alimentare 
cu Apă, Canalizare  şi Salubrizare Marghita.  
 
             Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu Instituția Prefectului Bihor, Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita, Primarul municipiului 
Marghita, la dosar. 
 
 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemneaza 
Cheregi Gheorghe                                               Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr.. 116  din 31 octombrie 2013 

 

 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
                                               
                                                 Hotarare 
- pentru cuprinderea  unor terenuri situate in intravilanul orasului ,   în domeniul public al 
orasului Marghita 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 31.10.  
2013  
 
 Vazand  referatul de specialitate al  Compartimentului de cadastru  inreg. cu nr. 5240 din 
20.06.2013  
  In baza  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea nr.  215/2001, legea administratiei publice locale, 
r, cu modificarile si completarile ulterioare , Legea cadastrului nr. 7/1996, legea 
cadastrului şi publicitatii imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul 
acestuia  
                                                  Hotaraste: 
Art. 1 Se aprobă cuprinderea în domeniul public a municipiului Marghita a 
urmatoarelor suprafete de teren:  
. – suprafaţa de 619 mp. cu nr. topo. 93/2, inscris in C.F. 102385 (C.F. vechi 510) 
Marghita, –- reprezentând teren situat în mun. Marghita str. Calea Republicii (zona 
bloc 98) ocupat de căi de acces şi garaje auto aflate în proprietatea unor persoane 
fizice. 
 – suprafaţa de 461 mp. cu nr. topo. 92/2, inscris in C.F. 2977 Marghita, - 
reprezentând teren situat în mun. Marghita str. Calea Republicii (zona bloc 96) 
ocupat de căi de acces şi garaje auto aflate în proprietatea unor persoane fizice. 

 – suprafaţa de 978 mp. cu nr. topo. 401,  precum şi  suprafaţa de 736 mp. cu nr. topo. 
402, inscrise in C.F. 297 Marghita,– reprezentând teren situat în mun. Marghita str. 
Calea Republicii ocupat de Biserica Romano-Catolică din Marghita şi garaje auto.  
 
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul de cadastru  
din cadrul Primariei Municipiului Marghita . 
 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemneaza 
Cheregi Gheorghe                                               Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr.118 din 31 octombrie 2013 

 
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15  prezenti  

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                  Hotărâre       

    -      privind aprobarea in principiu a vanzarii directe a cotelor parti de teren aferente 

aparatamentelor blocurilor Z1, Z2 şi Z3 din str. Pandurilor  către proprietarii acestora, titulari ai 

contractelor de concesiune  si trecerea din domeniul privat in domeniul public a suprafetei de 3815 mp. 

reprezenând spaţii verzi, cai de acces la blocurile Z1, Z2 si Z3  

      

       Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinara din 31 

octombrie 2013                                                                
               Avand in vedere referatul inregistrat sub nr.  8926 din 28.10.2013  

  Analizand documentatia depusa ( schita, extras CF    ) pentru numerele cadastrale 590, 

591 şi 592     precum şi cererea nr. 1/1507 din 25.04.2013  a  Asociatiei de proprietari  

“Petrol Z” Marghita  

              Cu avizul favorabil al  Comisiei de administrare a domeniului public si privat  

              In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a şi 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 ; Legea cadastrului nr. 7/1996, legea cadastrului şi publicitatii 

imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul acestuia  

 

                                                   Hotaraşte : 
 

Art. 1 Se aprobă in principiu vânzarea directă către proprietarii apartamentelor  din 

blocurile Z1, Z2, Z3 a cotelor părti  de teren aferente acestora, după cum urmează: 

 
          cota de   314 mp. /1502 mp. din cad. 592  bloc Z1  ;  

          cota  de  314 mp. /1412 mp. din  cad 591 bloc  Z2  

          cota  de  314 mp. /1843  mp. din  cad 590 bloc  Z3.  

 

 

 



Art. 2 Vanzarea va avea loc in urma unui raport de evaluare    realizat de către un 

evaluator autorizat , pretul  rezultat /mp., fiind supus aprobarii consiliului local.   

 

Art. 3 Se aprobă trecerea  din  domeniul privat în domeniul  public al orasului a 
suprafetei totale de 3815 mp. , respective a cotei de  1188 mp. /1502 mp.  din cad. 592 , 

1098 mp. /1412 mp.  din cad.  591 şi 1529 mp./ 1843  mp.  din   cad. 590 , ca teren afectat 

utilităţii publice 

 

Art. 4   Se  modifică  corespunzătoar  cote de teren  ce  fac obiectul contractelor de 

concesiune  a proprietarilor celor câte 12 apartamente /bloc , concesiune  ce se va 

mentine  pana la vânzarea efectiva a terenului. 

 

Art. 5 Cu ducerea la indeplinire se incredinţează  Biroul de administrare a domeniului 

public si privat,  precum şi Compartimentul de cadastru din cadrul Directiei tehnice din 

aparatul de specialitate al primarului . 

 

Art. 6  Prezenta hotărâre se comunica cu : Primarul municipiului Marghita, Directia 

tehnica, Institutia Prefectului Bihor, Asociatia de proprietari “ Petrol Z “Marghita, spre 

afişare  
 

 

 

Presedinte de sedinta                                                   Contrasemneaza                                                                                    
Cheregi Gheorghe                                                                secretar 
                                                                                        Demeter Cornelia  
 
 

 

Marghita, Nr.117  din 31 octombrie 2013 

 
Adoptată cu votul a 13 consilieri din 13 prezenti  

 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                                                                                                                                                                                                    
Hotărâre  

 -   privind cuprinderea in domeniul public al orasului si   aprobare deschidere Coala 

Funciara  pentru inscrierea   suprafetei de 475 mp. cu nr. cad. 497 , teren aferent forajului 

de apă geotermală  de la piata obor, Marghita str. I.L. Caragiale nr. 51  

 

 

       Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinara din 31 
octombrie 2013                                                                
 
              Avand in vedere referatul de specialitate nr. 8915 din 25.10.2013  si 

documentatia cadastrală   vizată de OCPI cu nr. 14681 din 21.12.2005   

              Cu avizul favorabil al comisiei de administrare a domeniului public si privat si al 

Comisiei juridice  

              In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a şi 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 ; Legea cadastrului nr. 7/1996, legea cadastrului şi publicitatii 

imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul acestuia  

 

                                                   Hotaraşte : 
 
Art. 1 Se aprobă cuprinderea în domeniul public al localităţii Marghita  a cotei de 43 

mp/8230 mp. din nr. topo. 2274/339 înscris in CF 5601 Marghita şi cota de 432 mp./9641 

mp. din nr. topo. 2274/341  inscris in CF 5601 Marghita  , reprezentand teren aferent 

forajului de apă geotermală  situat in Marghita str. I.L.Caragiale nr. 51 , teren constituit in 

numarul cadastral 497 , documentatie  vizată de OCPI cu nr.14681 din 21.12.2005 

 



Art. 2 Se aprobă înfiinţarea  unei Carti Funciare noi  corespunzătoare planului de 

amplasament şi delimitare a corpului de proprietate in suprafata de 475 mp. pentru 

numărul cadastral 497.  

 
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul de cadastru  

din cadrul Primariei Municipiului Marghita . 

 

Art. 4 Prezenta hotarare se  comunica cu : Institutia  Prefectului Bihor, primarul 

municipiului Marghita, Compartimentul de cadastru  din cadrul Directiei tehnice 

 

 

 
 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemneaza 
Cheregi Gheorghe                                               Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr.119 din 31 octombrie 2013 

 
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15  prezenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea 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 
31 octombrie 2013, 
 
 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 9020 din 30 octombrie 2013 întocmit de d-na jr. 
Szabo Timea, 

- Procesul verbal nr. 8986 din 30 octombrie 2013 încheiet cu ocazia renegocierii 
unor clauze din contractul de concesiune de servicii, 

- Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din 31.05.2010 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a administrării parcărilor publice în 
municipiul Marghita, 

- 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, 

- cu avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  
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   Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din 31.05.2010 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a administrării parcărilor 
publice în municipiul Marghita se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins: 
”Nu vor fi percepute taxe de parcare în zilele de sărbători legale și anume: 1 și 2 ianuarie, 
prima și a doua zi de Paști atât la confesiunea ortodoxă cât și la catolică, 1 mai, prima și a 
doua zi de Rusalii atât la confesiunea ortodoxă cât și la catolică, Adormirea Măicii 
Domnului, 1 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun.” 
 



 Art. 2   Art. 75 alin. 8 din Hotărârea 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: 
”Începând cu 1 noiembrie 2013 se stabilesc următoarele tarife maxime de parcare: 
 a. Taxă de parcare - pe oră - 1,10 lei 
    - pe zi   - 5,50 lei 
    - pe lună - 55 lei 
    - pe an  - 440 lei 
 b. Taxă suplimentară de parcare: 33 lei.” 
 
 Art. 3   Art. 109 alin. 1 din Hotărârea 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: 
 

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională neachitarea  

taxei suplimentare de parcare în termen de 48 ore de la întocmirea şi afişarea notei de 

constatare, următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 

considerate infracţiuni astfel: 

a)  Se sancţionează cu amendă de la 165 lei la 330 lei următoarele fapte: 
1. ocuparea locurilor de parcare fără tichet, abonament, autorizaţie sau legitimaţie de               

parcare, fără plata taxei de parcare pentru locuri rezervate sau neafişarea la vedere 
a tichetului de parcare; 

2. ocuparea locurilor de parcare cu tichet nevalidat (nemarcat sau marcat 
necorespunzător) sau cu timpul de staţionare depăşit, cu abonament expirat, 
autorizaţie sau legitimţie care nu mai sunt valabile; 

3. blocarea accesului în parcare sau parcarea necorespunzătoare;  
4. staţionarea autovehiculului sau remorcii în stare de nefuncţionare pe locuri de 

parcare; 
5. ocuparea locurilor unde este instalat indicatorul “ Trecere pentru pietoni” sau pe    

marcaje de traversare pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după 
acestea aflate în zona parcărilor sau alăturate acestora; 

6. ocuparea locurilor de parcare rezervate pentru societăţii bancare, societăţi 
hoteliere şi maşini de intervenţie (poliţie, pompieri, salvare, etc), inscripţionate ca 
atare, de către alte autovehicule chiar dacă pentru acestea s-a achitat taxa de 
parcare pentru locurile de parcare cu excepţia locurilor rezervate; 

7. oprire/staţionare/parcare altor autovehicule care nu se încadrează în marcajele de 
parcare pe locurile de parcare amenajate în conformitate cu prevederile hotărârilor 
consiliului local; 

8. oprire/staţionare/parcare autovehiculelor sau remorcilor pe trotuar în locuri 
nesemnalizate prin indicatoare sau marcaje de către Primăria municipiului 
Marghita pentru parcare pe trotuar, aflate în zona parcărilor publice sau alăturate 
acestora; 



9. ocuparea locurilor din zona parcărilor publice sau alăturate acestora aflate în 
dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice 
unde se împiedică accesul mijloacelor de intervenţie în cazul unor incendii sau 
calamităţi sau în cazul unor urgenţe; 

10. Alte cazuri de ocupare ilegală a domeniului public sau de oprire/staţionare/parcare 
în locuri interzise aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora; 

b)  Se sancţionează cu amendă de la 110 lei la 330 lei  oprire/staţionare/parcarea altor 

autovehicule, fără cupolă taxi şi fără autorizaţie taxi în spaţiile taxi; 

c)  Pentru neafişarea sau afişarea necorespunzătoare pe bordul maşinii la vedere a 

abonamentului, permisului, legitimaţiei sau autorizaţiei de parcare în aşa fel încât să se 

poată descifra toate înscrisurile de pe acestea, în urma neprezentării de către posesorul 

autovehiculului în termen de 48 de ore de la întocmire, a Notei de constatare însoţită de 

copia abonamentului, permisului, legitimaţiei sau autorizaţiei de parcare, abaterea se 

sancţionează cu amendă contravenţională de la 165 lei la 330 lei; 

d)  Se sancţionează cu amendă de la 330 lei la 660 lei oprire/staţionare/parcarea 

autovehiculului sau remorcii pe spaţii verzi; 

e) Oprire/staţionare/parcarea în spaţiile taxi a taxi-urilor pentru care nu s-a achitat 
anticipat taxa de parcare taxi se sancţionează cu amendă de la 110 lei la 330 lei. 

f) Abandonarea autovehiculelor în parcările publice sau alăturate acestora se sancţioenază 
cu amendă de la 330 lei la 550 lei  

g) Ocuparea locurilor de parcare cu tichete de parcare, abonamente de parcare, 
legitimaţie sau autorizaţie de parcare gratuită falsificate se sancţionează cu amendă de 
la 110 lei la 330 lei şi se va face apel pentru urmărirea faptelor celor vinovaţi. 

h) Oprirea/staţionarea/parcarea unor 
microbuze/furgoane/camioane/autobuze/autocare/ TIR-uri în parcările pentru 
autoturisme, unde nu sunt amplasate indicatoare pentru parcarea categoriilor de 
autovehicule menţionate, se sancţionează cu amendă de la 330 la 550 lei; 

 
Art. 4   În cazul lucrărilor care urmează a fi efectuate în locurile de parcare 

publice cu plată, concedentul va informa pe concesionar cu trei zile înainte de începerea 
lucrărilor. 

 
Art. 5   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul de 

administrarea domeniului public și privat și compartimentul juridic în vederea încheierii 
actului adițional la 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. 
 

Art. 6   Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Bihor, 
Primarului  municipiului Marghita, Biroului de Administrarea domeniului public și 
privat, Compartimentului juridic, SC Stocarpark SRL, spre afișare, la dosar. 
 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
             Cheregi Gheorghe           jr. Demeter Cornelia 
 
Marghita, 
Nr.   122   din 31 octombrie 2013. 
 
 
Adoptată cu 14 voturi pentru  și 1 abținere în baza art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 din 15 consilieri prezenţi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA      
JUDETUL BIHOR 

     
 

    
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al aparatului de 
specialitate al primarului  municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate   

 
 
           Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinţă  ordinară din 
data de 31 octombrie  2013; 
          Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr.8824 din 23.10.2013, 
întocmit de compartimentul gestiune resurse umane, prin care se propune aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Functionare al aparatului de specialitate al primarului  
municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate; 
          Ţinând cont de prevederile art.61 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 
Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, a Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, a Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită al 
funcţionarilor publici, actualizată şi a Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită al 
personalului contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 
          În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b) şi art.45 din Legea 
administaţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
                              
                                                                   Hotărăşte:  

 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. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Marghita nr.67/24.05.2012 privind  
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al aparatului de specialitate al 
primarului  municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate. 
           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, compartimentelor din aparatul de specialitate al 
primarului şi instituţiilor subordonate, spre afişare, pe site-ul instituţiei 
 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
             Cheregi Gheorghe                     jr. Demeter Cornelia 
 
 
Marghita, 
Nr.  120    din 31 octombrie 2013. 
 
Adoptată cu  votul a 15 consilieri din 15 consilieri prezenti  
 



 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA  
 

                                                                                                                                           
 
 

Hotarare 
 
privind stabilirea  criterilor  si obiectivelor  pe anul 2013-2014 pentru functia de  director 
din cadrul  Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita 

 
 
 
                      Consiliul local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinară 
din 31 octombrie  2013 
                      Vazand referatul de specialitate inregistrat sub nr. 8942 din 28.10.2013 
                      Cu avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local  
                      Luând act de HCL nr. 96 din 18.09.2013  privind privind aprobarea 
procedurilor  si criteriilor  pentru organizarea concursului pentru ocuparea functiei 
vacante  de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si 
Salubrizare Marghita 
                         In temeiul art. 63 alin. 7 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locală, R, cu completările şi modificările ulterioare  
 
                                                    Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă indicatorii de performanţă pe baza cărora se efectueză  evaluarea anuală 
a directorului SPAACS  pentru 2013/2014: 
 
A. Indicatori de management   
- capacitatea  de a organiza , de a conduce şi de a coordona  

                             grad de realizare  propus  90 % 
 

 
B. Indicatori  economico-financari  
- executia  bugetară faţă de bugetul  de cheltuieli  aprobat  

                           grad de realizare  propus 100 % 
- stabilirea  cheltuielilor de personal  din totalul cheltuielilor  

                                grad de realizare  propus 60 % 
- grad de recuperare creanţe sub un an  

                              grad de realizare  propus 60% 
- grad de recuperare creanţe  peste un an  
                               grad de realizare  propus 20% 



 
- grad de incasare  a taxelor  
                             grad de realizare  propus 75 % 
- reducerea datoriilor  la bugetul de stat, la furnizori  
                             grad de realizare  propus 30 % 
 

C. Indicatori de calitate 
- numărul de reclamaţii / plângeri a beneficariilor serviciului , analizate si refuzate  

                               
                             grad de realizare  propus 100 % 

- nivelul  de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor  in termenele stabilite  de lege. 
                             grad de realizare  propus 100 % 

 
 
Art. 2 Se aproba criteriile de evaluare  , după cum urmează: 
 

- cunoştinte despe scopul, obiectivele şi rolul compartimentului in cadrul institutiei 
- capacitatea de a lua decizii optime si asumarea răspunderii in  legatura cu acestea 
- capacitatea de organizare si de coordonare a activitatii serviciului  
- capacitatea de a crea in serviciul condus un climat stimulativ, neconflictual si de 

buna colaborare cu alte institutii  
 
   
Art. 3   Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face 
cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.  
             Pentru a obţine nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de 
evaluare se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu 
de performanţă.  
 
  Art. 4    Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum 
urmează:  
   a) între 1,00 si 2,00 - nesatisfăcător;  
   b) între 2,01 si 3,50 - satisfăcător;  
   c) între 3,51 si 4,50 - bine;  
   d) între 4,51 si 5,00 - foarte bine.  
(2) Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim. 
 
Art. 5   Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, spre afişare, 
S.P.A.A.C.S. Marghita , primarul municipiului Marghita.  
 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
             Cheregi Gheorghe                     jr. Demeter Cornelia 
 
Marghita, 
Nr.  121    din 31 octombrie 2013. 
 
Adoptată cu  votul a 14 consilieri din 14 consilieri prezenti  
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