
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
JUDETUL BIHOR 
 
 
 

Hotarare 
Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25 

februarie 2010  şi aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 
 

 
 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 25   
februarie   2010  
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr. 259 din 19.02.2010  
     În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 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  25 februarie 2010 . după cum 
urmează: 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de bază ( 
C+M) la obiectivul de investitii ” Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a reţelelor 
de alimentare cu apă si canalizare in localitatea Marghita, judeţul Bihor, prioritatea I” 

                            Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                            Raport de avizare:   comisa de buget finanţe, comisia de 
administrare a domeniului public si privat, comisia de urbanism 
      2. Proiect de hotarâre  privind  aprobarea  suportării  din bugetul local a cotei părţi  

din lucrările  de bază şi a contravalorii taxelor si cotelor aferente realizării obiectivului de 
investiţii „ Imbunătăţirea infrastructurii de apă si apă uzată in localitatea Marghita, jud. 
Bihor”  
.                              Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

                          Raport de avizare:     comisa de buget finanţe, comisia de 
administrare a domeniului public si privat, comisia de urbanism 

      3.Proiect de hotarare pentru  aprobarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile 
pentru proiectul ” Sprijinirea cooperării şi organizării de evenimente intercomunitare 
între localităţile înfrăţite Beretteyoujfalu şi Marghita” 

                             Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                             Raport de avizare:   comisa de buget finanţe 
                                                              comisia juridica 

      4. Proiect de hotarare - pentru analiza cererii depusă de d-na Maghiar Lia Mariana, 
domiciliată in Marghita, str. Aleea Infrăţirii nr. 4 sc. A, ap. 14 prin care solicită scutire 
sau reducere impozit pe clădire pentru anul 2010. 

                                   Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  



                                   Raport de avizare:   comisa de  buget finante, comisia juridica 
      5. Proiect de hotarare pentru analiza cererii  nr. 1/1106/11.02.2010 depusă de d-na 
Keri Ana pentru scutire sau reducere impozit pe clădire pentru anul 2010. 
                              Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

                         Raport de avizare:   comisa de  buget finante, comisia juridica 
     6. Proiect de hotarâre privind  aprobarea  bugetului  de venituri si cheltuieli a 
Serviciului Public de Alimentare    cu Apă, Canalizare si Salubrizare pe anul 2010.        
                                  Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                                   Raport de avizare:    comisia de buget-finanţe si administrare a 
domeniului public si privat,  
     7.   Proiect de hotărâre privind privind modalitatea de calcul a nivelului chiriei pentru 
unităţile locative construite prin ANL in baza Legii 152/1998, la  incheierea unui nou 
contract de închiriere după durata de 5 ani de la repartiţia locuinţei, pentru titularii de 
contract care au împlinit vârsta de 35 de ani si care solicita  incheierea contractului in 
conditiile respectării Legii 152/1998 si a Normelor de aplicare a legii 
.                                   Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                                  Raport de avizare:   comisia juridica , comisia de buget-finanţe 
       8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Scolii  cu clasele I-XII cu predare in limba 
maghiară  
                                Initiator:  grup de consilieri din cadrul consiliului local 

                          Raport de avizare . comisia  de cultură, invaţamânt 
                                                          comisia juridica 

       9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării componentei  Comisiei de 
evaluare si selectionare a asociatiilor si fundaţiilor in vederea acordării de subventii 
aprobată prin HCL  nr. 10/2009, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
comisiei, a grilei  de evaluare si a punctajului maxim care poate fi acordat  pentru fiecare 
din criteriile de evaluare si selectionare  a asociaţiilor şi fundaaţiilor care solicită subentie 
pe anul 2010 in baza Legii 34/1998. 
                               Iniţiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                               Raport de avizare:  comisia juridică, comisia social, cultura, 
invatamant,  
                                                              Comisia de buget finante 
 
       10. Proiect de hotarare  privind regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi 
radierea vehiculelor de pe raza municipiului Marghita care nu se supun înmatriculării 
 
                                Iniţiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
                                Raport de avizare:  comisia de administrare a domeniului public si 
privat , comisia juridica 
       11. Raport privind inventarierea patrimoniului public si privat al municipiului 
Marghita pe anul 2009 
                             Prezinta: primar, Talpoş Dorel Marcel  
 
       12. Proiect de   hotarare  cu privire la incadrarea unui numar de 4 persoane  din 
randul somerilor, aflati in evidenta AJOFM Bihor, pentru executarea de lucrări care au ca 
scop dezvoltarea comunităţii locale.  



                               Iniţiator: primar. Talpoş Dorel Marcel 
                               Raport de avizare: comisia juridica, comisia socială, comisia de buget 
finante 

13. Probleme curente 
 

Art. 2 Se  aproba procesul   verbal al sedintei  ordinare din 28 ianuarie 2010 în forma 
prezentată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, la inceputul sedintei  
 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica la afisier, Institutia Prefectului Bihor, la dosar  
 
 
Adoptată cu 15 voturi pentru  din 15 consilieri prezenti  
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   
Ciarnău  Claudiu           
            
                CONTRASEMNEAZĂ    
                                Secretar Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
MARGHITA 
Nr.17/25.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
JUDETUL BIHOR 
                                                                 
     Hotărâre 
- privind aprobarea  suplimentării valorii  lucrărilor  de bază ( C+M)  la obiectivul 
de investiţii “ Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare 
cu apă şi canalizare in localitatea Marghita, judetul Bihor, Prioritatea I.” 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 25  februarie 
2010 
           Avand in vedere  H.G.  465/2007  prin care a fost aprobată finanţarea in procent de 
85% din bugetul  Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile 
            Ţinand cont de Conventia  nr. 2643/20/06/2007  privind finanţarea  obiectivului 
de investiţii  din cadrul subprogramului “ Lucrări prioritare  de extindere si reabilitare a 
retelelor  de alimentare  cu apă si canalizare in localitatea Marghita, judetul Bihor”, 
precum si de Conventia nr. 2643/20/06/2007 prin care s-a stabilit  valoarea totală a 
cheltuielilor  eligibile  
 Avand in vedere prevederile HCL nr. 56/2007 privind aprobarea suportării din 
bugetul local a cotei părti  
 In baza prevederilor art. 6.1. respectiv art. 6.2 din Conventia nr. 2643/20/06/2007   
incheiată intre MMDD si municipiul Marghita privind finanţarea obiectivului de 
investiţie din cadrul subprogramului “ Lucrări prioritare  de extindere si reabilitare a 
retelelor  de alimentare  cu apă si canalizare in localitatea Marghita, judetul Bihor, 
Prioritatea I ”, 
             Vazand avizul favorabil al comsiei de specialitate din cadrul consiliului local ,  
 In temeiul  art. 36 alin. 4 lit. a , lit. d si art. 45  din Legea 215/2001  privind 
administratia publica locală, R,  
    Hotaraste: 
 
Art. 1  Aprobarea suplimentării valorii lucrărilor de bază ( C+M)  la obiectivul de 
investiţii “ Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare in localitatea Marghita, judetul Bihor, Prioritatea I.”, cu sumă  de 732.580.92 
lei inclusiv TVA 
Art. 2  Aprobarea suportării din bugetul local pe anul 2010 a sumei de 109.887, 14 lei 
inclusive TVA reprezentând cofinanţarea lucrărilor  suplimentare  mentionsate la  art. 1 , 
in cotă parte de 15%.  
Art. 3 Prezenta hotarâre se comunica cu :Primarul municipiului Marghita,                                                                   
Biroul de urbanism si amenajare a teritoriului, Institutia Prefectului Bihor,                  
Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile 
          
 Adoptată cu 15 voturi din 15 consilieri prezenti  
 
    Presedinte de sedintă                                                  Contrasemnează 
                  Ciarnau       Claudiu                                                Secretar Demeter Cornelia  
                                                                                                                                                                 
MARGHITA 
NR..18.25.02.2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
Hotărâre 

 - privind aprobarea suportarii din bugetul local a cotei parti din lucrarile de baza si 
a contravalorii taxelor si cotelor aferente realizarii obiectivului de investitii „ 

“Imbunatatirea infrastucturii  de apa si si apa uzata in localitatea Marghita, jud. 
Bihor” 

   
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 25  februarie 
2010 

Avand in vedere: 
- Programul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in 
localitatile cu o populatie de pana la 50 000 locuitori”, derulata prin prin Compania 
Nationala de Investitii – C.N.I. S.A., Bucuresti, in calitate de Agentie de Implementare, 
aprobat prin Legea nr.224/2007; 

-prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Marghita 
nr.141/29.10.2009, privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor 
tehnico-economici, actualizati, pentru obiectivul de investitii “Imbunatatirea infrastucturii  
de apa si si apa uzata in localitatea Marghita, jud. Bihor” ; 

-prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Marghita nr.101/ 
05.10.2007, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de 
fezabilitate precum si stabilirea contributiei locale la finantarea proiectului  „Sistem 
integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare 
a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana 
la 50 000 locuitori” ; 

-Conventia de Implementare nr.8339/08.10.2007, a Companiei Nationale de 
Investitii - SA Bucuresti, inregistrata la Primaria municipiului Marghita sub 
nr.6156/09.11. 2007; 

-prevederile Legii nr.273/2006, a finantelor publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
         Vazand avizul favorabil al comsiei de specialitate din cadrul consiliului local ,  

 In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2), lit. „b” si „d”, alin.(4), lit.”a”, „e”, „f” si 
alin.(6), lit.”a” pct.14 si 16, raportate la dispozitiile art.45 alin (1) si alin.(2), lit.”a” si „d”, 
din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

 
 
 
     HOTARASTE: 
 

Art. 1 (1)Pentru realizarea si implementarea obiectivului de investitii “Imbunatatirea 
infrastructurii  de apa si si apa uzata in localitatea Marghita, jud. Bihor” cuprins in cadrul 
Programului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in 



localitatile cu o populatie de pana la 50 000 locuitori” , aprobarea asigurarii si alocarii 
catre C.N.I. SA   sumei de 4.368.362 lei (exclusive TVA) echivalent a 1.333.037 
euro(exclusive TVA)  la curs de 3,277 lei/euro reprezentand 20% din cota parte din 
lucrarile de baza aferente obiectivului de investitii la care se adauga contravaloarea 
taxelor si impozitelor datorate si platibile pe teritoriul Romaniei rezultand suma de 
5.338.708 lei adica 1.629.145 Euro. 

   ( 2)Fondurile aferente cofinantarii proiectului mentionat la pct.1, sa fie cuprinse in 
bugetul local pe anul 2010, in functie de graficul de esalonare a executiei lucrarilor, 
pana la finalizarea acestora, in conditiile legii. 
            ( 3)Plata se va efectua in functie de situatiile de lucrari verificate si acceptate la 
plata, la cursul de referinta lei/euro, din ziua decontarii lucrarilor. 
Art. 2 Se imputerniceste  primarul municipiului Marghita, Talpoş Dorel Marcel  pentru 
semnarea Conventiei  de Impementare , intre Consiliul Local Marghita si instituţiile 
abilitate.  
Art. 3  La data intrarii in vigoare a prezentei  hotărâri, se revocă HCL nr..101/2007, 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate precum si 
stabilirea contributiei locale la finantarea proiectului  „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si 
statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50 000 locuitori 
precum si imputernicirea primarului municipiului Marghita sa semneze Conventia de 
implementare. 
Art. 4  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredintează  
primarul municipiului , prin biroul financiar-contabil, biroul de urbanism si amenajare a 
teritoriului, achizitii publice, compartiment  juridic din cadrul aparatului de specialitate  
al primarului  
Art. 5 Prezenta hotărâre  se aduce la cunostinta publica prin grija  secretarului si se 
comunica cu: Instituitia Prefectului Bihor, CNI –SA  Bucuresti , biroul financiar-contabil, 
biroul de urbanism si amenajare a teritoriului, achizitii publice, compartiment  juridic 
 
 
 
Adoptată cu 15 voturi din 15 consilieri prezenti  
 
 
 
    Presedinte de sedintă                                                  Contrasemnează 
                  Ciarnau       Claudiu                                                Secretar Demeter Cornelia  
                                                                                                                                                                 
 
 
 
MARGHITA 
NR.19/25.02.2010 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA        
           

Hotarâre 
pentru aprobarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul 

” Sprijinirea cooperării şi organizării de evenimente intercomunitare între 
localităţile înfrăţite Berettyoujfalu şi Marghita” 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta ordinară din 25   

februarie 2010, 
 Avand in vedere referatul nr.  1260 din 18.02.2010 întocmit prin grija 
Compartimentului de integrare europeană din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului 
              În conformitate cu :  
OUG 127/2001 privind Grupările Europene de Cooperare Teritoriale 
 HG 457/2008 privind cadrul instituţional  de coordonare şi de gestionare a 
instrumentelor structurale 
 OG 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a 
contributiei nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, 
pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana" 
HG 1485/2007 privind constituirea secretariatelor tehnice comune si a punctelor de 
informare in vederea implementarii programelor operationale de cooperare teritoriala 
europeana - componenta transfrontaliera 
            Primind avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local  
            In baza art. 36 alin. 4 lit. e si  art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001, legea 
administraţiei publice  locale 

Hotărăşte: 
Art. 1 Se aprobă cofinanţarea proiectului ” Sprijinirea cooperării şi organizării de 
evenimente intercomunitare între localităţile înfrăţite Berettyoujfalu şi Marghita” din 
cadrul Programului  de Cooperare transfrontalieră România- Ungaria 2007-2013 cu suma 
de 5877,65  euro , reprezentând 17,65%din totalul cheltuielilor  părţii române. 
Art. 2  Se aprobă suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile ( reprezentând TVA) 
generate de implementarea proiectului ” Sprijinirea cooperării şi organizării de 
evenimente intercomunitare între localităţile înfrăţite Berettyoujfalu şi Marghita” 
Art. 3     Odată cu adoptarea prezentei se abroga Hotarârea Consiliului Local nr. 129 din 
29 octombrie 2009 
Art.4 Prezenta se comunica cu :Institutia Prefectului Bihor ,                                                            
Compartimentul de integrare europeană din cadrul primariei, Primarul municipiului 
Marghita, la dosar 
 
Adoptată cu 15 voturi din 15 consilieri prezenti  
 
    Presedinte de sedintă                                                  Contrasemnează 
                  Ciarnau       Claudiu                                                Secretar Demeter Cornelia  
                                                                                                                                                                 
MARGHITA 
NR. 20/25.02.2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                                  

Hotărâre 
 pentru analiza cererii depusă de d-na Maghiar Lia Mariana, domiciliată in 
Marghita, str. Aleea Infrăţirii nr. 4 sc. A, ap. 14 prin care solicită scutire sau 
reducere impozit pe clădire pentru anul 2010. 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 25  
februarie 2010 

Având in vedere  Raportul de specialitate al biroului de taxe si impozite locale , 
inregistrat sub nr. 1/486 din 22.01.2010 precum şi  cererea si documentele  anexate de 
solicitanta , d-na  Maghiar Lia Mariana  , pentru scutirea sau reducerea de la plata 
impozitului pe clădiri pentru anul 2010  

Ţinand cont de HCL nr.  146/26.11.2009 privind stabilirea nivelului  impozitelor  
si taxelor locale pentru anul 2010 

- de art. 286 alin. 1  şi 3 din Legea 571/2003 – Cod fiscal  
- de avizul comisiei de buget finante din cadrul consiliului local 

Marghita  
 

             In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c  din  Legea 
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările si completările 
ulterioare 
 
                                                                       Hotaraste: 
 
Art. 1 Se respinge   cererea  d-nei Maghiar Lia Mariana, domiciliată in Marghita, str. 
Aleea Infrăţirii nr. 4 sc. A, ap. 14 prin care solicită scutire sau reducere impozit pe clădire 
pentru anul 2010. 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita 
                                                      Institutia Prefectului Bihor 
                                                      d-nei  Maghiar Lia Mariana 
 
 
Adoptată cu 12 voturi  pentru, 3 abtineri din 15 consilieri prezenti  
 
  
Presedinte de sedintă     
                    Ciarnau Claudiu    Contrasemnează 
                                                                                     Secretar Demeter Cornelia  
 
 
 
MARGHITA 
NR.21/25.02.2010 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    
   
 

Hotărâre 
pentru analiza cererii  nr. 1/1106/11.02.2010 depusă de d-na Keri Ana pentru scutire 
sau reducere impozit pe clădire pentru anul 2010. 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 25 
februarie 2010 

Având in vedere  Raportul de specialitate al biroului de taxe si impozite locale , 
inregistrat sub nr. 1/1106 din 17.02.2010, precum şi  cererea si documentele  anexate de 
solicitanta , d-na Keri Ana  , pentru scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe 
clădiri pentru anul 2010  

Ţinand cont de HCL nr.  146/26.11.2009 privind stabilirea nivelului  impozitelor  
si taxelor locale pentru anul 2010 

- de art. 286 alin. 1  şi 3 din Legea 571/2003 – Cod fiscal  
- de avizul comisiei de buget finante din cadrul consiliului local 

Marghita  
             In conformitate cu  art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c  din Legea 
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările si completările 
ulterioare 
 
                                                                       Hotaraste: 
 
Art. 1 Se respinge   cererea  d-nei Keri Ana , cu nr. 1/1106 din 11.02.2010 , domiciliată 
in Marghita  str. C. Republicii  nr. 73 bl. P7 , ap. 3 pentru scutire sau reducere impozit pe 
clădire pentru anul 2010. 
 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita 
                                                      Institutia Prefectului Bihor 
                                                      d-nei Keri Ana 
 
 
Adoptată cu 14 voturi  pentru, 1 abtinere din 15 consilieri prezenti  
 
Presedinte de sedintă     
        Ciarnau Claudiu      Contrasemnează 
                                                                                              Secretar Demeter Cornelia  
 
 
MARGHITA 
NR..22/25.02.2010 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    
  
 
 
 

Hotărâre 
privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă , Canalizare şi Salubrizare pe anul 2010  

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

de 25  februarie  2010 
Având în vedere: 

- referatul de specialitate nr. 1258/18.02.2010, întocmit de d-na Kalmar I.Gyongyi 
în calitate de şef birou buget-contabilitate, avizul favorabil al Comisiei buget - 
finanţe, 

- nota de fundamentare nr. 153/08.02.2010 din partea  Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă , Canalizare şi Salubrizare privind bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2010 , înregistrată cu nr. 1017/09.02.2010, 

- prevederile art.28, alin.1 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea  unor 
autorităţi şi instituţii publice , raţionalizarea  cheltuielilor  publice , susţinerea 
mediului de afaceri  şi respectarea  acordurilor – cadru  cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional,  
In temeiul art.36 alin. 6  lit. a, pct.14 şi art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art.l .  Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli a Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă , Canalizare şi Salubrizare pe anul 2010 conform anexei care face 
parte din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 –Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Biroului buget - contabilitate, Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă , Canalizare şi Salubrizare, la dosar 

 
 
Adoptată cu  14 voturi pentru din 15 consilieri prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                              Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.23 / 25.02.2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
            
 
     Hotarare  
privind modalitatea de calcul a nivelului chiriei pentru unităţile locative construite 
prin ANL in baza Legii 152/1998, la  incheierea unui nou contract de închiriere 
după durata de 5 ani de la repartiţia locuinţei, pentru titularii de contract care au 
împlinit vârsta de 35 de ani si care solicita  incheierea contractului in conditiile 
respectării Legii 152/1998 si a Normelor de aplicare a legii 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta ordinară din luna  
februarie 2010, 
 
 Avand in vedere referatul nr.  1297 din 19.02.2010 al doamnei Demeter Cornelia  
                         In conformitate cu prevederile  

- legii nr. 89/8.04.2008 pentru modificarea şi completarea legi 152/1998 privind 
infiinţarea Agentiei Naţionale pentru Locuinţe, art. 6 indice2 alin. 4  

- legii locuintei nr. 114/1996 
- HG 165/2008 privind modificarea si completarea  Normelor metodologice pentru  

punerea in aplicarea a prevederilor legii 152/1998 
                    In baza 45 alin. 1 din legea 215/2001, legea administratiei publice locale, 
 
                                              Hotaraste: 
 
Art. 1 In vederea incheierii unui nou contract de închiriere după durata de 5 ani de la 
repartiţia locuinţei, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani si care 
solicita  incheierea contractului in conditiile respectării Legii 152/1998 si a Normelor de 
aplicare a legii se vor respecta următoarele criterii: 
 
            1. Valoarea de înlocuire (revenire) pentru calcularea chiriei să fie valoarea de 
inventar a locuinţei, reevaluată contabil si amortizată la data calculării chiriei( valoarea 
de amortizare) ;         
 2. Durata de amortizare „durata de amortizare a bunului este cea in baza careia s-a 
reevaluat contabil valoarea de inventar conform Ordinul ministrului Economiei si 
Finantelor nr.3471/2008. 
. 3. Nivelul cheltuielilor pentru administrarea şi menţinerea în stare de folosinţă a 
clădirilor de locuit în care sunt amplasate locuinţele să fie de 0,01%;   
 4     Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea starii de folosinţă normală;  
  - întreţinere şi reparaţii curente ( I+ RC) 0,1% din valoarea de revenire a 
locuinţei;           
  - reparaţii capitale ( RK) 0,15% din valoarea de revenire a locuinţei; 
             
 5   Pentru apartamentele situate la mansardă să se aplice reducerea de 15% a 
tarifului lunar al chiriei conform prevederilor art.29 alin.1 din OUG. Nr. 40/1999;  
  6 În calculul chiriei să nu se includă taxe şi impozit  pe clădire precum şi 



beneficiu având în vedere că locuinţele pentru tineri se prevăd a fi închiriate la nivelul 
unor chirii modice fiind locuinţe construite printr-un program cu caracter de protecţie 
socială / conform notă la anexa nr. 16 din H.G. nr. 165/ 2008). 
 
Art. 2 Se mentine modelul fisei de calcul  a chiriei pemtru unităţile locative construite 
prin ANL , a caror titulari de contract au implinit varsta de 35 ani, aprobata prin HCL nr. 
23 din 26.02.2009  
 
Art. 3 Contractele incheiate cu aplicarea prevederilor art. 1  pot fi prelungite succesiv pe  
o perioada de cate  un an ,   cu păstarea conditiilor contractuale initiale , cu acordul 
ambelor parti. 
 
 
 
Adoptată cu 13 voturi  pentr, 2 abtineri din 15 consilieri prezenti  
 
    Presedinte de sedintă                                                 Contrasemnează 
                  Ciarnau       Claudiu                                    Secretar Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
MARGHITA 
NR.24/25.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULI MARGHITA 

 
 

Hotarare 
- privind demararea procedurii pentru înfiinţarea Scolii I-XII Marghita cu 

predare in limba maghiară 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2010, in exercitarea atributiilor legale,  

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnii consilieri locali : Almasi 
Stefan, Arkosi Anton , Horvath Sandor,Lupau Gheorghiţă, Mike Pal Attila, Nagy 
Gabriella, Pocsaly Zoltan Ladislau , Szoke Francisc 

Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  
In temeiul dispoziţiilor art. 118 şi 119 din Legea invăţământului nr. 84/1995 , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
In baza art. 36 alin. 6 pct. 1 şi a art. 45 din Legea 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  
 
                                                         Hotaraste: 
 
Art.1. – Consiliul local al municipiului Marghita, hotăreşte începerea procedurii de 
înfiinţare a Scolii cu clasele I-XII Marghita, cu predare în limba maghiară, cu 
personalitate juridică, prin includerea tuturor claselor secţiilor maghiare ale Şcolii cu 
clasele I-VIII Marghita şi ale  Colegiului Naţional „Octavian Goga” Marghita. 
Art.2. – Procedura de înfiinţare a acestei noi instituţii de învăţământ urmează să fie 
demarată prin Inspectoratul Şcolar al judeţului Bihor, respectând prevederile legale în 
vigoare.  
Art.3. – Instituţia nou înfiinţată va începe activitatea în municipiul Marghita, la data 
obţinerii tuturor  avizelor necesare. 
Art.. 4 – Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, grupului de iniţiatori, Inspectoratul  Scolar Judetean Bihor, 
Scoala cu clasele I - VIII   Marghita, Colegiul National  Octavian Goga Marghita, spre 
afisare , la dosar 
 
       Adoptată cu 13 voturi pentru, 2 abtineri  din 15 consilieri prezenti  
 
                                Presedinte de sedintă 
                                      Ciarnău Claudiu                                
                                                                                      

          Contrasemnează 
                                                                                                    Secretar 
                                                              Demeter Cornelia  
MARGHITA 
NR. 25/25,02.2010 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
 
 

Hotărâre 

privind aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor  în vederea acordării de subvenţii aprobată prin 

HCLnr.10/2009, aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare  a comisiei 
,  a grilei de evaluare şi a punctajului maxim  care poate fi acordat  pentru fiecare 
din  criteriile de evaluare şi selecţionare  a asociaţiilor şi fundaţiilor  care solicită 

subvenţie  pe anul 2010  în baza Legii 34/1998. 
 

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

25.02.2010, 

Văzând referatul de specialitate nr. 1289/ 18.02.2010, întocmit de d-na Ciupe 
Elena în calitate de şef serviciu administraţie publică, autoritate tutelară , asistenţă 
socială, aviyul favorabil al Comisiei social, cultură, sport, învăţământ, şi Comisiei 
juridice. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, HGR nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, H.C.L. nr.10/29.01.2009 
privind stabilirea  comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor  în 
vederea acordării de subvenţii , în conformitate cu Legea nr.34/1998 şi normele 
metodologice de aplicare a acesteia, 

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

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă ca linii prioritare pentru subvenţionarea de la bugetul local, în 

baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 
cu personalitate juridică, pentru următoarele categorii de persoane: 

- persoane vârstnice, 
- persoane tinere care părăsesc sistemul de protecţie al copilului, 
- persoane victime ale violenţei în familie, 
- alte persoane aflate în dificultate, respectiv persoane şi familii cu venituri 

mici, 
- persoane fără adăpost, 
- persoane cu handicap, 
- copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi. 

 
Art. 2. Se aprobă modificarea   Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor 

şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii nr. 



34/1998,constituită prin HCL nr.10/2009, prin înlocuirea d-nei Oros Maria, membru în 
comisie cu d-na Ciupe Elena, astfel, comisia va avea următoarea componenţă: 

- Preşedinte – Talpoş Dorel  - primar 
- Secretar – Ciupe Elena             - şef serv. administraţie publică 
- Membru          - Kalmar Gyongy  -  şef birou buget - contabilitate        
- Membru –Arkosi Anton – consilier local 
- Membru –Porumb Călin  – consilier local 
Membrii supleanţi: Buzila Sorin  - consilier local 

           Nagy Gabriella – consilier local  
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei conform 

anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Se aprobă grila de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării 

subvenţiei în baza Legii nr. 34/1998, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Comisia 
prevăzută la art. 1. 

Art.6.Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Serviciului administraţie publică locală, autoritate 
tutelară , asistenţă socială, spre afişare, la dosar. 

 
 
 
 Adoptată cu  15 voturi pentru din 15 consilieri prezenţi 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                              Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.26 / 25.02.2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 la HCL nr. 26 din 25.02.2010  
 
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisie de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local în baza Legii 
nr. 34/1998 

 
 
 

Art. 1. Comisia de evaluare şi selecţionare, denumită în continuare Comisie, are 
ca obiectiv evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării 
subvenţiilor în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 2. (1) Perioada în care Comisia evaluează şi selecţionează asociaţiile şi 
fundaţiile  începe după perioada de expirare a termenului limită pentru depunerea 
documentaţiei în vederea solicitării subvenţiilor. 

(2) Termenul limită de depunere a documentaţiei este ultima zi lucrătoare a lunii 
octombrie a anului curent pentru solicitarea subvenţiei pentru anul viitor. 
 (3) Perioada în care Comisia evaluează şi selecţionează asociaţiile şi fundaţiile 
încetează la data de 31 decembrie, dată după care comisia predă Consiliului Local al 
municipiului Marghita  documentele care au stat la baza evaluării şi selecţionării. 

Art. 3. Comisia are următoarele atribuţii: 
a) analizează conţinutul documentaţiei depuse de asociaţii sau fundaţii şi respectarea 

de către acestea a condiţiilor legale pentru acordarea subvenţiilor, 
b) evaluează şi selecţionează asociaţiile şi fundaţiile pe baza criteriilor stabilite,  
c) comunică asociaţiilor şi fundaţiilor neselecţionate motivele care au stat la baza 

luării acestei decizii, 
d) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Marghita lista asociaţiilor 

şi fundaţiilor selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează a fi acordate, 
e) comunică, în termen de 5 zile de la data emiterii hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Marghita asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate, nivelul subvenţiilor 
aprobate; 
Art. 4. Sarcinile şi responsabilităţile preşedintelui comisiei sunt următoarele: 

a) reprezintă comisia în relaţiile cu asociaţiile şi fundaţiile solicitante de subvenţii; 
b) coordonează activitatea membrilor şi a secretarului comisiei; 
c) verifică respectarea termenului de depunere a documentaţiei; 
d) verifică documentaţia de solicitare a subvenţiei; 
e) verifică îndeplinirea  de către asociaţie/fundaţie a condiţiilor de eligibilitate; 
f) evaluează îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenţă 

socială; 
g) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul 

comisiei. 
Art. 5. Sarcinile şi responsabilităţile membrilor comisiei sunt următoarele: 



a) verifică respectarea termenului de depunere a documentaţiei; 
b) verifică documentaţia de solicitare a subvenţiei; 
c) verifică îndeplinirea  de către asociaţie/fundaţie a condiţiilor de eligibilitate; 
d) evaluează îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenţă 

socială; 
e) evaluează asociaţiile şi fundaţiile  
f) stabileşte suma reprezentând subvenţia care se propune a fi acordată unităţii de 

asistenţă socială; 
g) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul 

comisiei. 
Art. 6. Sarcinile şi responsabilităţile secretarului comisiei sunt următoarele: 

a) preia de la registratura Primăriei municipiului Marghita  toate solicitările pentru 
acordarea de subvenţii, le înregistrează în registrul special al comisiei şi le 
păstrează nedesfăcute până la data la care comisia îşi începe activitatea; 

b) organizează şedinţele comisiei la solicitarea preşedintelui; 
c) întocmeşte şi transmite asociaţiilor şi fundaţiilor comunicările privind rezultatul 

selecţiei; 
d) întocmeşte şi transmite Consiliului Local al municipiului Marghita , comunicările 

privind asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, însoţite de cererea de solicitare a 
subvenţiei, în vederea încheierii convenţiei; 

e) întocmeşte şi răspunde de evidenţa documentelor emise şi primite de comisie; 
f) întocmeşte orice alt document solicitat de preşedintele comisiei în legătură cu 

activitatea acesteia; 
g) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul 

comisiei. 
Art. 7.  (1) Evaluarea  asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează pe baza criteriilor 

prevăzute în grila de evaluare, de către membrii comisiei.  
(2) Comisia va solicita Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul 

Primăriei municipiului Marghita un raport privind oportunitatea acordării subvenţiei. 
Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2 la HGR nr. 1153/2001. 

Art. 8. În cadrul Comisiei de evaluare şi selecţionare hotărârile  se iau cu 
majoritate simplă. 
 Art. 9. Pe parcursul evaluării, comisia întocmeşte lista asociaţiilor şi fundaţiilor 
eliminate în diferite etape de evaluare. 

Art. 10. La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmeşte lista asociaţiilor 
şi fundaţiilor evaluate cu un punctaj final de cel puţin 20 puncte. 

Art. 11. Documentele emise şi primite de comisie se evidenţiază într-un registru 
special. 
 Art. 12. Documentele care au stat la baza evaluării şi selecţionării asociaţiilor şi 
fundaţiilor, precum şi documentele şi registrul special prevăzute la art. 11 se predau pe 
bază de proces-verbal Consiliului Local al municipiului Marghita la încheierea activităţii 
comisiei. 

Art. 13. Pot primi subvenţii de la bugetul local asociaţiile şi fundaţiile care:   
- sunt constituite, conform legii, ca persoane juridice române de drept privat, 
- sunt acreditate sau licenţiate să acorde servicii sociale potrivit legii, 



- acordă de cel puţin 12 luni servicii de asistenţă socială, prin personal calificat, 
într-un spaţiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate. 
Art. 14. Documentaţia de solicitare a subvenţiei se depune la sediul Consiliului 

Local al municipiului Marghita şi conţine următoarele: 
- cerere de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la 

normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 34/1998, 
- raportul privind activitatea asociaţiei/fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în 

ultimele 12 luni calendaristice, 
- dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, 

licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau 
fundaţiei de a acorda servicii sociale (statut, acte adiţionale), 

- dovada dobândirii personalităţii juridice, 
- ultimul bilanţ contabil înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice Marghita , 
- balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent, 
- dovada privind bonitatea asociaţiei/fundaţiei emisă la banca unde are deschis 

contul, 
- raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei, 

în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care au beneficiat de subvenţii în anul anterior, 
- dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială, 
- autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent, 

potrivit legislaţiei în vigoare, 
- proiectul de sprijin şi integrare socială, conform art. 1 alin. 3 din anexa nr. 1 la 

HGR 1153/2001. 
Art. 15. (1) Subvenţiile  solicitate de asociaţii şi fundaţii a căror activitate  de 

asistenţă socială se adresează  persoanelor dintr-un singur judeţ, pentru acoperirea unor 
cheltuieli necesare acordării serviciilor de asistenţă socială, se acordă  în limita sumelor 
aprobate de consiliul local , prin bugetul consiliului local. 

(2) Subvenţia se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, în baza convenţiei pentru 
acordarea de servicii de asistenţă socială încheiată între Consiliul Local şi asociaţia sau 
fundaţia selectată.  

(3) Responsabilitatea verificării lunare a acordării serviciilor şi a utilizării subvenţiei 
revine Biroului Buget - Contabilitate din cadrul Primăriei.  

(4) Asociaţia sau fundaţia îşi deschide un cont bancar special pentru subvenţie, iar 
cheltuielile din subvenţia acordată se evidenţiază distinct. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                              Secretar Demeter Cornelia 
 
 



Anexa nr. 2 la HCL nr.26din 25.02.2010 
 
 

Grila de evaluare şi punctajul maxim  care poate fi acordat pentru fiecare din 
criteriile  de evaluare  şi selecţionare  a asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea 

acordării subvenţiei în baza Legii nr. 34/1998 
 
 
 

Art. 1. Serviciile de asistenţă socială acordate de asociaţii şi fundaţii sunt 
subvenţionate dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

a) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, 
constituite potrivit legii, 

b) prestează activităţi în domeniul asistenţei sociale de cel puţin 12 luni, într-un 
cadru organizat, 

c) activitatea de asistenţă socială se desfăşoară într-un spaţiu adecvat sau la 
domiciliul persoanelor asistate, 

d) serviciile de asistenţă socială sunt acordate persoanelor care, datorită unor 
motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să 
îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe 
pentru a se integra social, 

e) exercită activitatea în interesul persoanelor asistate şi cu respectarea 
demnităţii acestora, prin personal calificat, 

f) există un proiect de sprijin şi integrare socială în condiţiile prevăzute de HGR 
1153/2001, (condiţia este îndeplinită dacă pentru acordarea serviciilor de 
asistenţă socială sunt planificate activităţi concrete, etapizate, care presupun 
participarea persoanei asistate şi care au ca finalitate, în principal, recâştigarea 
capacităţii persoanei asistate de a se integra social), 

g) în acordarea serviciilor sunt respectate standardele generale de calitate, 
h) pentru acordarea serviciilor sociale sunt utilizate şi alte resurse. 
 
Art. 2. Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează în baza 

următoarelor criterii: 
a) justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în 

raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii, 
b) ponderea serviciilor de asistenţă socială în raport cu celelalte activităţi 

desfăşurate de către fundaţie/asociaţie, 
c) resursele materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă socială, 
d) nivelul resurselor financiare destinate pentru a fi cheltuite în scopul acordării 

serviciilor de asistenţă socială, 
e) experienţa asociaţiilor sau fundaţiilor în domeniul serviciilor de asistenţă 

socială, 
f) aportul partenerilor în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, în cazul în 

care sunt încheiate acorduri sau contracte de parteneriat, 
g) capacitatea organizaţiei neguvernamentale de a implementa proiectul. 
 



 
 
Art. 3. Pentru fiecare din criteriile prevăzute la art. 1, Comisia va acorda un 

punctaj de la 1 la 5 puncte.  
Pentru un punctaj între 0 – 15 puncte nu se acordă subvenţia. 
Minim de puncte necesare pentru obţinerea subvenţiei: 20 puncte 
Maxim de puncte acordabile pentru obţinerea subvenţiei: 35 puncte 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Ciarnău Claudiu         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                              Secretar Demeter Cornelia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotarare 
- pentru aprobarea regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 
vehiculelor de pe raza municipiului Marghita care nu se supun inmatriculării 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta ordinară din 25  

februarie 2010, 
          Cu respectarea : 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, aprobată prin Legea nr.49/2006 republicată actualizată prin O.G. 
63/06.09.2006, aprobată si modificată prin Legea nr.6/09.01.2007, modificată si 
complectată prin OUG nr. 69/28.06.2007 
         Regulamentulului  de aplicare al Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.1391 publicată în Monitorul Oficial nr.876 din 26 octombrie 
2006.   
           Cu avizul comisiilor  de specialitate  din cadrul consiliului local  
           In temeiul art. 36 alin.6 pct. 14 din  Legea 215/2001, legea administratiei publce 
locale cu modificarile si completările ulterioare 
 
                                                           Hotaraste: 
  
Art. 1 Se aproba in forma anexată  regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 
vehiculelor de pe raza municipiului Marghita care nu se supun inmatriculării. 
 
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se incredintează Biroul de administrare a domeniului 
public si privat.  
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita,  Biroul de administrare a domeniului public si privat, spre 
aducere la cunostinta publica  
 
Adoptată cu 15 voturi pentru  din 15 consilieri prezenti  
 
           
 

Presedinte de sedintă                                                 Contrasemnează 
               Ciarnau       Claudiu                                    Secretar Demeter Cornelia  
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
            
     

HOTĂRÂRE 
cu privire la incadrarea   unui numar de  4 persoane  din randul somerilor , aflati in 

evidneta AJOFM Bihor, pentru executarea de lucrări care au ca scop dezvoltarea 
comunităţii locale 

 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta ordinară din 25 
februarie 2010, 

Avand in vedere  adresa AJOFM  Bihor, cu privire la posibilitatea subventionării 
unor cheltuieli  cu forta de munca efectuate in cadrul realizării unor programe care au ca 
scop ocuparea temporară a fortei de munca din randul somerilor, pentru executarea de 
lucrări si activitati de interes pentru comunitatea locală, conform legii 76/2002 

Ţinand cont ca aceste subventii se acorda pe o durata de cel mult 12 luni , la 
solicitarea autoritătilor locale , pentru fiecare somer angajat cu contract individual de 
munca pe durata determinata, 

Ţinand cont  de posibilitatea angajării unor someri  de pe  raza localităţii noastre 
pentru executarea  unor lucrări in folosul comunităţii locale şi pentru care se vor plăti 
aceste subventii  din bugetul  asigurarilor pentru somaj 

Vazând referatele de specialitate nr.1323 din 22.02.2010 –comp. gestiune resurse 
umane şi nr. 1326 din 22.02.2010 –birou administrare domeniu public si privat  

In baza  prevederilor art. 78 din Legea nr.76/2002, republicată şi a  prevederilor 
art. 49 din HG nr. 174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice  de aplicare a Legii 
6/2002 

In temeiul  prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d , lit. e alin. 6 lit. a si art. 46 din Legea 
administratiei publice locale 

 
                                              Hotarăşte. 
 

 
Art. 1 Se aproba  angajarea pe o durată determinată  de max. 9  luni , incepând cu luna  
aprilie a.c.  a unui număr de 4 persoane  din randul somerilor  de pe raza  municipiului , 
aflaţi in evidentele AJOFM Bihor, pentru executarea de lucrări  care au ca scop  
dezvoltarea comunităţilor locale conform Legii 76/2002. 
 
Art. 2 Prin grija compartimentului contabilitate, buget-finante se vor intocmi  lunar 
documentaţiile  pentru a beneficia  de subvenţiile acordate de AJOFM Bihor  pentru 
finanţarea   cheltuielilor  cu forţa de munca.  
 
Art. 3  Sumele necesare vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj si din alte 
surse  alocate  conform prevederilor legale.  



 
Art. 4 Cu ducerea la indeplinire se incredintează primarul municipiului Marghita si 
biroul de contabilitate, buget-finante, salarizare. 
 
Art. 5 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita, compartimentul de 
gestiune resurse umane, AJOFM Bihor 
 
 
Adoptată cu 15 voturi pentru  din 15 consilieri prezenti  
 
 
 
              Presedinte de sedintă                                                 Contrasemnează 
                  Ciarnau       Claudiu                                    Secretar Demeter Cornelia  
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