
ROMANIA

JUDETUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare

privind aprobarea participarii si a contributiei Municipiului Marghita, reprezentand co-
finantarea de2Yo pentru proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilS in zona montand
a judelului Bihor, imbunStdlirea accesului gi dezvoltarea serviciilor de sdndtate in cazul

intervenliilor medicale in situalii de urgen!5

Consiliul local al Municipiului Marghita, Tntrunit in gedinli ordinara din 30
august 2017

Lu6nd in dezbatere:
Expunerea de motive pentru Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabild ?n zona

montani a jude!ului Bihor, imbunitSlirea accesului gi dezvoltarea serviciilor de sdnitate
in cazul intervenliilor medicale in situalii de urgen!5 in vederea finantdrii acestuia in

cadrul Programului lnterreg V-A Rom6nia-Ungaria 2OL4-ZOZO
Av6nd in vedere:

- prevederile art. 44 din Legea finan[elor publice locale nr. 273/2005, cu modificirile gi

completirile ulterioare;
- prevederile art.20si2t din Legea cadru a descentralizirii nr. 795/2006, cu modificirile
gi completirile ulterioare;

ln conformitate cu prevederile Legi2t5/2001, legea administratiei publice locale,
republicati, cu modificarile si completirile ulterioare

Hotaraste:

ART 1. Se aprobi parteneriatul intre Consiliul judelean Bihor - Partenerul lider I
beneficiary);Beretty6[jfalu V6ros 0nkormAnyzata (Consiliul Local al Oragului
Beretty6rijfalu din UngariaJ, Municipiul Oradea, Municipiul Marghita, Municipiul
Salonta, Oragul Alegd, Municipiul Beiu;, Universitatea din Oradea, Facultatea de
Medicina si Farmacie - Parteneri de proiect (beneficiariyJ Si Serviciul Judetean
Salvamont Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin Asociatia Salvatorilor Montani
Bihor - Partener asociat (Associated Partner) in vederea implementirii in comun a
proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabili in zona montani a judelului



Bihor, imbunltdgirea accesului gi dezvoltarea serviciilor de sinltate in cazul
intervenliilor medicale in situafii de urgen!5.

ART 2 Se aprobi contribulia proprie in proiect a Municipiului Marghita,
reprezentAnd 2o/o din valoarea eligibili a proiectului aferent bugetului Municipiului
Marghita, reprezentAnd cofinanlarea proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea
durabil5 in zona montani a judelului Bihor, imbunitilirea accesului si dezvoltarea
serviciilor de sdnitate in cazul intervenliilor medicale in situalii de urgenfi.

ART 3' Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementirii proiectului
Proiect integrat pentru dezvoltarea durabili in zona montand a judelului Bihor,
imbunltilirea accesului gi dezvoltarea serviciilor de sinltate in cazul intervenliilor
medicale in situalii de urgenld in condiliile rambursdrii/decontirii ulterioare a

cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 4. Se imputernice$te primarul, Pocsaly Zoltln si semeneze toate actele
necesare depunerii cererii de finanlare in numele Municipiului Marghita.

presedinte de sedinta 
,_1,;1r,, .,

Dragoryir Cristian . '. : 
.tr(. i--l ____ .:

Marghita, Nr. 126 din 30 urgusii0ra--
Adoptata cu votul a l4 consilieri din l4 prezenti

Contrasemneaza

jr. Demeter Cornelia



ANEXALA HOTARAREA CONSILIULUI LocALNR. 129 din 30.08.2017

BUGET LOCAL

I.VENITURI
Mii lei

2.CHELTUIELI

Mii lei

BUGET AUTOFINANTAT LICEUL TEHNOLOGIC HOREA MARGHITA
Mii lei

Nr
crt

Cod bugetar Suma Trim. III

I CHELTUIELI -2OOI30 -5,00 -5,00
2 -710102 +5,00 +5,00

TOTAL 0 0

Nr
crt

Cod
bugetar

Denumire cap.bugetar Suma Trim III

I 040201 Venituri din 847,00 847,00
2 160250 Alte taxe pt utilizare de bunuri 10,00 10,00
1J 330208 Venit din prest serv 10,00 10,00
4 340200 Taxa extraiudiciara de timbru 3,00 3.00
5 360214 Ven t rec cheltuiel din executare silita 12,00 12,00
6 370201 Ven turi din donat sl sponsoflzafl 1,00 1,00

TOTAL 883,00 883,00

Nr
crt

Cod
buget

ar

Denumire cap. 10 20 70 Total

I 5102 Autoritati executive 0 15,00 120,00 135,00

2 6502 Invatamant
-Liceul teoretic Horvath Janos
-Liceul tehnologic Horea
-Gradinita nr. 1

- 202,00
+ 142,00
+ 60,00

30,00
0

0

0

0

0

30,00

J 6702 Cultura recreere si religie-
Alte serv culturale
Sport

0

0

15,00
50,00

0

65,00

4 6802 Cresa 0 3,00 0 3,00

5 8402 Strazi 0 500,00 150,00 650,00

TOTAL 0 563,00 320,00 883,00



Se aproba modificarea programului de investitii la urmatoarele capitole astfel:
Cap. 5102-autoritati executive- se suplimenteazacu suma de 120 mii lei pentru obiectivul-SF sistem

de incalzire pebazade energie geotermala in municipiul Maighita si obiectivul
dotari independente- Aparat de supraveghere trafic rutier.

Cap'8402 - Strazi - se suplimenteazacu suma de 1S0 mii leipentru obiectivul-pista de biciclete .
Cap.6702- Cultura recreere si religie se suplimenteazacusuma de 50 mii lei pentru -obiectivul-

Dotari independente -scena mobila.

Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin redistribuiri si transferuri de
sume intre articole si alineate la toate capitolele si de la u, 

"upitol 
la altul, in vederea acoperirii

cheltuielilor acolo unde este cazul, atat la nivelul bugetului local cat si la nivelul bugetului
activitati lor autofi nantate .
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