
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 
 
 
 

 
Hotarare 

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

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

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

republicată, cu modificările şi  completările ulerioare coroborat  cu art. 41 din aceeasi lege 

Precum si a Ordonantei nr. 35 din 30.01.2002  privind aprobarea Regulamentului –cadru de 

organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale  

                                                             

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se alege din rândul consilierilor locali  pentru funcţia de preşedinte pentru şedinţa  

extaordinara  din 16  ianuarie  2012 domnul  Szoke   Francisc  

  

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

Marghita, la dosar.  

 

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

 

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



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

Prefectului Judeţului Bihor, la dosar. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           

Szoke Francisc 
CONTRASEMNEAZĂ 

      Secretar jr. Demeter Cornelia 

 
 
 
Adoptată cu votul a 9 pentru din 10 prezenţi 

 
 

 
MARGHITA 
Nr.2 din 16.01.2012 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 

 

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

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

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

  

Hotărăşte 

 Art. 1. Se aprobă Reţeaua  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii 
administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2012-2013, conform anexei care face parter 
integrantă din prezenta hiotărâre. 
    Art.2   Prezenta sub formă de hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor,la dosar.  

 
 

 
 
  Preşedinte de şedinţă         
                 Szoke Francisc     Contrasemnează 
         Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
 

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

 



 
Anexă la HCL nr. 3 din 16.01.2012 

 
REŢEAUA PROPUSĂ 2012-2013 

Nr. 
crt. 

 
Judeţ 

 
Mediul 

urban/rural 

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

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

Observaţii 

 

1. 

 

Bihor 

 

Urban 

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

  

 

 

2. 

 

 

Bihor 

 

 

Rural 

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

 

 

 

3. 

 

 

Bihor 

 

 

Rural 

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

 

 

4. 

 
 
 
Bihor 

 
 
 
Urban 

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

  

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


 
 
Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 
Szoke Francisc      Secretar  Jr. Demeter Cornelia 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
Bihor 

 
 
 
 
Rural 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. 

 
 
 
Bihor 

 
 
 
Urban 

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

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
Bihor 

 
 
 
 
Urban 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
8. 

 
 
 
Bihor 

 
 
 
Urban 

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

 
 
 
 

 

 
 
 
 
9. 

 
 
 
 

Bihor 

 
 
 
 

Rural 

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

 

 
 
 
10. 

 
 
 
Bihor 

 
 
 
Urban 

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

  

 
 
 
11. 

 
 
 
Bihor 

 
 
 
Rural 

 
 
 
 

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

 

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


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

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

 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
26. 01. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr 14   din  20.01.2012 
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aproba   următoarea      ordinea de zi :        
 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor 
cu handicap grav şi a  numărului lunar de indemnizaţii cuvenite părinţilor sau 
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori 
reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul 
municipiului Marghita pentru anul 2012. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Marghita a unor terenuri  situate in intravilanul localităţii  

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



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

proprietate privată a municipiului Marghita.  

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

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

Mircea  pe anul 2012  

                     Prezinta: conducerea Spitalului Dr. Pop Mircea Marghita.  

                            
Art. 2  Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a Consiliului local.  
 
Art. 3  Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului 
Marghita,  la dosar, spre afisare  
 
 
 
Presedinte de sedinta                                           

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



CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIUL  MARGHITA 
    
 

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

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

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

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

 
HOTĂREŞTE: 
 

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

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

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



 
   

Preşedinte de şedinţă                         
Silaghi Sorin                                   Contrasemnează 
        Secretar jr. Demeter Cornelia 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA    

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

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

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

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

HOTARĂŞTE: 
 
 

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

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

   
Preşedinte de şedinţă         
  Silaghi Sorin      Contrasemnează 
        Secretar jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

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

 



                             
Anexă la HCL nr. 6  din 

26.01.2012 
 
  
  

RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA  ASISTENŢILOR  PERSONALI  DESFĂŞURATĂ  

ÎN  SEMESTRUL II  AL ANULUI 2011 
  

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

L
un

a 

Numărul de asistenţi 
personali pentru 
persoanele cu handicap 

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

Număr 
total 
asistenţi 
personali şi 
număr total 
indemnizaţii 

TOTAL 
din 
care: 

Copii Adulţi 
TOTAL, 
din care 

Părinţi/ 
reprezentant 
legal 

Adulţi/ 
Reprezent. 
        legal 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 
    Silaghi Sorin            jr. Demeter Cornelia 
 
 

   
  
  
 

 
 
 
 

 
  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 

 
HOTĂRÂRE 

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

 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din 

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

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

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

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

 
HOTĂRĂŞTE 

  
 

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

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

 
 
 

Preşedinte de şedinţă         
  Silaghi Sorin      Contrasemnează 
        Secretar jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

 

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

  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                       
 

 
HOTARÂRE 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

   
Preşedinte de şedinţă       
  
 Silaghi Sorin     Contrasemnează 

        Secretar jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
          

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

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

 
 Având în vedere : 

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

- Prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
modificată,  a Legii nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor 
publici, republicată, a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a Legii nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi 
a Legii dialogului social nr. 62/2011; 

- Luând act de prevederile Legii nr.  53/2003 privind Codul Muncii, republicată; 
 În baza art. 36 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată 
 

Hotărăşte 
 
 Art. 1 Se aprobă prelungirea valabilității până la 31 decembrie 2012 a 
Contractului colectiv de muncă pentru angajaţii cu contract individual de muncă 
pentru salariaţii aparatului propriu a Primăriei Municipiului Marghita, a instituţiilor 
subordonate şi al aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Marghita existent 
la nivel de instituție conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Se aprobă prelungirea valabilității până la 31 decembrie 2012 a 
Acordului colectiv pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu al 
Primăriei Municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate existent la nivel de 
instituție conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului Bihor, Biroul 
buget-contabilitate, Compartimentul Gestiune Resurse Umane, Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Bihor, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la dosar. 
 

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



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA   
                                                                  

Hotărâre 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

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



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

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

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

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

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



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA 
           

  
  

Hotărâre 

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

 

 

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

01.2012 

          Având in vedere referatul de  specialitate al compartimentului de 

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

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

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

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

principiu vanzarea terenului ocupat de constructii către SC SAT-AN  SRL  

       In conformitate cu Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor  

din domeniul privat al municipiului Marghita aprobată prin HCL nr. 45/2005, lit. b 

pct. 4  

                       Cu avizul favorabil al comisiei de administrare a domeniului public si 

privat si al comisiei juridice  

        In temeiul art. 36 alin. 5 lit. b şi a art. 123 alin. 3 din Legea 215/2001, legea 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a suprafeţei totale de  81 mp.compusă din 49 mp. cad. 

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

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

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

SAT-AN SRL 



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

autorizata, a terenului intravilan   prevazut la art. 1 

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

negocierii  directe. 

Art. 4 Prin  grija  compartimentului juridic se va  proceda la  vanzarea /cumpararea  
terenului in forma autentica , la pretul convertit in lei la cursul BNR din ziua platii. 
 
Art. 5 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului 

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

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



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA   
      

Hotărâre 

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

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

01.2012 

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

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

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

In conditiile prevederilor  art. 11 alin. 1 lit a din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic aplicabil acesteia " Bunurile din 
domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, nu pot fi instrainate; 
ele pot fi date numai in administrare, concesionate sau inchiriate, in conditiile legii; 
In temeiul prevederile art. 36 alin.5 lit. " b " coroborat   cu art. 123 alin.1 si 2 din 
Legea 215/2001 privind administratia publica locala “ republicata " Consiliile locale 
si Consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de 
interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si 
institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate 
      In conformitate cu Legea 215/2001, legea administratiei publice locale , R, cu 
modificarile si completarile ulterioare  
 
                                                                   Hotaraste: 

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



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

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



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
 

 
Hotarare 

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

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

01.2012 

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

Nr. Cf in care 
este inscris nr. 
Topo. 

Suprafaţă nr. 
Topo.- mp.- 

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

Observatii 

1184 100734; 
Marghita 
obtinut prin 
conversie din 
CF 137 
Marghita  

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

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



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



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                                                                                        

Hotarare 

privind cuprinderea in domeniul privat al orasului a unor terenuri din intravilanul 
localitatii, terenuri ocupate de constructii  

 

 

                        Avand in vedere referatul nr. 490 din 20.01.2012  al Comisiei locale 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor , privind 
cuprinderea in domeniul privat a localitatii a unor terenuri ocupate cu 
constructii,locuinţe sau  garaje   
  -Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia;Legea 18/1991 privind  aplicarea legii fondului funciar, cu modificările si 
completările ulterioare 
                           Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante si administrarea 
domeniului public si privat  
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1 Se aproba cuprinderea in domeniul privat a următoarelor suprafeţe de teren: 
 
-cota de 164/586 mp. din nr. topo. 78/5, inscris in C.F. 1079 Marghita, – propr. Statul 
Român       conform poz. B.9 - reprezentând teren ocupat de construcţii situate pe str. 
Litoralului, nr. 13 aflate în proprietatea lui Popp Roman şi Popp Maria – Marghita 
- suprafaţa de 20 mp. cu nr. topo. 437/4, inscris in C.F. 5491 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii. 
suprafaţa de 18 mp. cu nr. topo. 437/2, inscris in C.F. 5314 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii. 
- suprafaţa de 22 mp. cu nr. topo. 437/5, inscris in C.F. 5453 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii 
- suprafaţa de 33 mp. cu nr. topo. 436/1, inscris in C.F. 5102 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii 
- cota de 198/788 mp. din nr. topo. 436/3, inscris in C.F. 23 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B9 - reprezentând teren ocupat de garaje auto situat pe 
str. Aleea Înfrăţirii 



- suprafaţa de 18 mp. cu nr. topo. 437/1, inscris in C.F. 23 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B9 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii.  
 - suprafaţa de 19 mp. cu nr. topo. 437/3, inscris in C.F. 23 Marghita, – proprietar 
Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto situat pe str. 
Aleea Înfrăţirii.  
 - suprafaţa de 26 mp. cu nr. cad. 100991, inscris in C.F. 100991 Marghita, – 
proprietar Statul Român conform  poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaj auto 
situat pe str. N.Bălcescu.  
- suprafaţa de  275 mp. cu nr. topo 1807/3   inscris in  C.F. 5843 Marghita – proprietar 
statul roman, constructie locuinta persoana fizica.  
 
Art.2 Prin grija compartimentului de cadastru se va proceda la întabularea terenului in 
CF Marghita.  
 
Art.3 Prezenta hotarâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, la dosar . 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemenează 
                                                                                         Secretar 
Silaghi Sorin                      Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr.14 /26.01.2012 
Adoptat cu votul a 14 consilieri din 14  prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

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

 

 

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

 
             Având în vedere referatul de specialitate al  compartimentului de cadastru din 

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

            In baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 

215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

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

                                                       
Hotărăşte: 

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

Nr.cad. 
nou 

Supr. 
nr.cad. 
(mp) 

Nr.topo. 
vechi 

Cota/intreg Carte Funciara observatii 

 958 

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

Marghita 
Teren şi constructii 

propr. pers. fizica str. 
Brandusei nr. 10/B, fam 

.Duszko 
670/3 360 mp. - C.F. nr. 1837 - 

Marghita 670/4 180 mp. 

1735/1 
260/93153 

mp. 
- C.F. nr. 100088 - 

Marghita 
Teren propr. privata a 

mun. Marghita 

 320 2257 
320/14976 

mp. 
- C.F. nr. 6216 - 

Marghita 
Teren propr. privata a  

mun. Marghita 

 18938 
1735/1 

1096/93153 
mp. - C.F. nr. 100088 - 

Marghita 
Teren propr. privata a  

mun. Marghita 
1735/18 

17842/613847 
mp. 

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



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