
 

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  
 



 

 

 


