
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
JUDETUL BIHOR 
 
 
 

Hotarare 
Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din    29 

aprilie 2010  şi aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 
 

 
 
   Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 29    aprilie     
2010  
    Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a şedinţei , 
nr.443   din 23.04.2010  
    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   29 aprilie 2010 . după cum 
urmează: 

 
1 Proiect de hotărâre privind   cuprinderea in domeniul prival al localităţii  a unor suprafeţe de teren 
, din intravilanul localităţii , pe care se găsesc constructii garaje.  

            Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

 Raport de avizare: Comisia de  urbanism  

                                          Comisia juridică 

                                          Comisia de administrare a domeniului public si privat 

 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie proiectului “ Alimentarea  cu apă geotermală 
a punctelor termice ale Scolii Generale  cu clasele I-VIII  din Marghita si a Spitalului Dr. Pop 
Mircea”   din Marghita  depus in cadrul programului  Operaţional Sectorial  Cresterea 
Competitivităţii Economice AXA 4 –DMI 2 si a cheltuielilor aferente acestuia. 

             Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  

            Raport de avizare: Comisia de  urbanism  

                                           Comisia de administrarea domeniului public si privat , buget –finanţe 

                                           Comisia juridica  

 3. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe str. Crişan, Aleea 
Înfrăţirii şi Crinului.  
            Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  



            Raport de avizare: comisia de administrare a domeniului public si privat, comisia juridica, 
comisia de urbanism  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind obligaţiile si 
responsabilităţile  ce revin cetăţenilor instituţiilor publice, agenţi economici , celorlate 
persoane juridice pentru buna gospodărire, intreţinere şi înfrumuşeţare a localităţii, 
păstrarea permanentă  a curăţeniei in Marghita.   
            Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
            Raport de avizare: comisia de buget-finante, comisia socială 
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea in principiu a  vânzării  terenului intravilan , 
proprietate privată  a orasului   pe care sunt edificate constructii – pivniţe şi anexe situate 
in zona Viscuta- Marghita către proprietarii acestor constructii 
              Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
              Raport de avizare: comisia de administrare a domeniului public si privat , 
comisia de urbanism ,  
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea in principiu a vânzării  imobilului reprezentând 
sediu CVPS Marghita , teren- 858 mp. si constructie 40 mp.   inscris in CF 100406 
Marghita, nr. cad. 100406  şi nr. cad.100406-C1  situat pe str. Progresului nr. 6 A  către 
titularul dreptului de concesiune AJVPS Marghita, Clubul Vanătorilor si Pescarilor 
Sportivi.  
                Intitiator. primar. Talpoş Dorel Marcel  
                Raport de avizare: comisia de  administrarea domeniului public si privat , 
comisia de urbanism , comisia juridică 
7..Proiect de hotărâre pentru aprobarea in principiu a  vânzării  terenului in suprafată de 
325 mp. , teren aferent constructiei proprietate privată a d-lui Talpoş Dorel , către 
titularul dreptului de concesiunea a acestuia – dl Talpos Dorel Marcel  
             Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
            Raport de avizare: comisia de  administrarea domeniului public si privat , comisia 
de urbanism , comisia juridică 
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea in principiu a  vânzării  terenului in suprafată de 
295 mp. , teren aferent constructiei proprietate privată a d-lui Barella Vasile , către 
titularul dreptului de concesiunea a acestuia –  d-l Barella Vasile 
           Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
          Raport de avizare:  comisia de administrarea domeniului public si privat , comisia 
de urbanism, comisia juridică 
 9.Proiect de hotărâre privind pronuntarea asupra cererii  depusă de d-na Blaga Florica, 
din Marghita, str. C.Republicii nr.24 sc. B, ap. 22  pentru scutire plată impozit pe clădire  
                            Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
                            Raport de avizare: comisia de buget-finante 
                                                          comisia juridică 
 10. Proiect de hotărâre privind pronuntarea asupra cererii  depusă de d-nul Kovacs 
Zsigmond   
 , din Marghita pentru scutire plată impozit pe clădire  
         Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
        Raport de avizare:  comisia de buget-finante si administrarea domeniului public si 
privat                

comisia juridică 



 
11.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Avizului prealabil de oportunitate in vederea 
introducerii in intravilan  si a scoaterii din circuitul agricol a terenurilor cu nr. cad. 
10/25,10/26, 10/27 in suprafaţă  totală de 3750 mp. , pentru construirea  unei hale  de 
productie  şi clădire administrativă situată in Marghita-zona str. Cloşca II de către Sc 
Marconst SRL  
              Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
             Raport de avizare: comisia de urbanism , comisia de cultură, comisia juridică 
12. Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică  deschisă a unor 
terenuri fără constructii , proprietate privată a municipiului , situate in Marghita , 
apropriate de  DN 19 B , zona Staţiei de Epurare cu destinaţia construirii de clădiri 
industriale pentru activităţi de productie,  
             Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
             Raport de avizare:  comisia de administrarea domeniului public si privat , comisia 
de urbanism, comisia juridică 
13. Proiect de hotărâre privind   stabilirea taxei de păsunat si a programului  de amenajare 
, întreţinere si exploatare a păsunilor de către Asociatiile de Crescători de Animale 
Marghita si Ghenetea  
              Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
             Raport de avizare:  comisia de agricultură, mediu  
14. Proiect de hotărâre privind  acordarea  unui sprijin financiar  din sumele aprobate din 
bugetul consiliului local  pe 2010 pentru asociatiile si fundaţiile non-profit  cu activitate 
sportivă  care au depus proiecte eligibile. 
 
                Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
               Raport de avizare:  comisia de  cultură, sport, tineret 
15. Proiect de hotărâre privind  acordarea  unui sprijin financiar  din sumele aprobate din 
bugetul consiliului local  pe 2010 pentru asociatiile si fundaţiile non-profit  cu activitate  
culturală care au depus proiecte eligibile. 
                Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
               Raport de avizare:  comisia de  cultură, sport, tineret 
  16. Probleme curente 
Art. 3  Se  aproba procesul   verbal al sedintei   ordinare  din  25. 03.2010  în forma 
prezentată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, la inceputul sedintei . 
 
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica la afisier, Institutia Prefectului Bihor, la dosar  
 

Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 

 
Marghita, 
Nr. 45 din 29.04.2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
           
 
 

HOTĂRÂRE 
-pentru  cuprinderea in domeniul privat al localităţii a  unor terenuri pe care sunt 
construite garaje auto, situate in Marghita , str. Independentei  
 
 
 

 Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 
aprilie 2010,  
 Având în vedere: 
  Referatul comisiei locale de aplicare a legilor proprietatii, nr. 2988 din 
19.04.2010 
  -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 
 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 pe care 
sunt construite garaje auto, situate in Marghita , str. Independentei  
 
 Suprafaţă totală  1094 mp.   care se compune din : 
 
- supr. de 22 mp. cu nr. cad. 533, inscris in C.F. 100020 Marghita, 
- supr. de 22 mp. cu nr. cad. 534, inscris in C.F.Ndf. 252 Marghita, 
- supr. de 22 mp. cu nr. cad. 536, inscris in C.F.Ndf. 287 Marghita, 
- supr. de 22 mp. cu nr. cad. 535, inscris in C.F. 7613 Marghita, 
- cota de 19/806 mp. din nr. topo. 350/3, inscris in C.F. 900 Marghita, 
- cota de 338/142334 mp. din nr. topo. 15/121, inscris in C.F. 2423 Marghita, 
- cota de 145/275 mp. din nr. topo. 40/1, inscris in C.F. 2359 Marghita, 
- cota de 288/955 mp. din nr. topo. 41/2, inscris in C.F. 2358 Marghita, 
- cota de 216/407 mp. din nr. topo. 42/9, inscris in C.F. 2364 Marghita, 
 
 
 
 
 
 
 



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 şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
Marghita,    
Nr.46   din 29.04.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
           

HOTĂRÂRE 
 

- privind aprobarea documentaţie proiectului “ Alimentarea  cu apă geotermală a punctelor 
termice a Scolii Generale  cu clasele I-VIII  din Marghita si a Spitalului Dr. Pop Mircea”   din 
Marghita   ce urmează a fi depus in cadrul programului  Operaţional Sectorial  Cresterea 
Competitivităţii Economice AXA 4 –DMI 2 si a cheltuielilor aferente acestuia. 

 
Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 aprilie 

2010,  
 Având în vedere : 
                            Referatul nr. 3005 din 23.04.2010 întocmit de dl. inspector urbanism 
Stoianovici Silvian precum  si avizul favorabil al comisiilor de specialitate  
                 H.G nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a 
instrumentelor structurale; 
                 H.G.nr.759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale 
                 H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentatiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice 
                O.UG.nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
                Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 64/ 2009 
               OMEF nr. 2228/22.07.2008 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile 
pentru proiectele finanţate în cadrul Domeniului major de intervenţie 4.2 – “Valorificarea 
resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” 
                Legea 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de 
proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale; 
                 HG nr. 1535 /2003 - privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor 
regenerabile de energie; 
                   In baza art. 36  alin. 2 lit. b, art. 45  din Legea 215/2001, legea administraţiei 
publice locale  
 
    Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă  studiul de fezabilitate  a proiectului “ Alimentarea  cu apă 
geotermală a punctelor termice a Scolii Generale  cu clasele I-VIII  din Marghita si 
a Spitalului Dr. Pop Mircea”    şi a indicatorilor tehnico-economici ,prevazuti in acesta.  
Art. 2    Se aprobă  valoarea proiectului de 1.037.103 lei la care se adaugă TVA   197.050 
lei 
 



Art. 3  Se aprobă cofinanţarea proiectului  cu 2% din totalul  cheltuielilor eligibile, 
respective cu suma de 20.742,06 lei , şi a cheltuielilor neeligibile  reprezentând  TVA , in 
suma de 197.050 lei  
 
Art. 4 Prezenta hotărăre se comunica cu : 
                                     Biroul de urbanism  si amenajarea teritoriului 
                                     Institutia Prefectului Bihor 
                                     Primarul municipiului Marghita  
                                      La dosar 
 
 
Adoptată cu votul a 17 consilieri din  17 consilieri  
 
 
 
 
                            Presedinte de sedinţă    Contrasemnează 
                                  Horvath Sandor                                                 Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita ,  
Nr. 47/ 29.04.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind  reglementarea circulaţiei rutiere pe străzile: Crişan şi Crinului 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29 aprilie  2010 

Având în vedere: 

- referatul nr. 2752 din 14.04.2010 întocmit de dl. Lucaciu Cornel în calitate de şef 
birou administrare a domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei de 
administrare a domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei juridice şi 
avizul favorabil al comisiei  de urbanism. 

- adresa nr.394232/22.03.2010, înregistrată la Primăria municipiului Marghita cu 
nr.2317/25.03.2010, prin care Poliţia Municipiului Marghita propune ca 
str.Crişan, Aleea Înfrăţirii, Crinului, să aibă sens unic de circulaţie. 
În temeiul art.36 alin. 2  lit.c  şi art.45   din Legea administraţiei publice locale 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.l .  Se aprobă  sensul unic de circulaţie pe str. Crişan, de la intersecţia cu str. 

Calea Republicii până la intersecţia  cu str. Revoluţiei, cu acces dinspre Calea Republicii. 

Art.2 .  Se aprobă  sensul unic de circulaţie pe str. Crinului, de la intersecţia cu 
str. Calea Republicii până la intersecţia cu str. Eroilor, cu acces dinspre Calea Republicii. 

Art. 3. Prin grija Biroului de administrare a domeniului public şi privat, străzile 
Crişan şi Crinului vor fi semnalizate cu indicatoare rutiere, conform referatului întocmit 
de Poliţia Municipiului Marghita. 

Art.4.  Prezenta  sub formă de  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –
Judeţul Bihor, Primarului municipiului Marghita, Biroului de administrare a domeniului 
public şi privat, Poliţia Municipiului Marghita, spre afişare,  la dosar. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor         
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                        Secretar jr.Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.48/ 29.04.2010 
 
 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 



 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind  aprobarea Regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 
cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici , celorlalte persoane juridice 
pentru buna gospodărire , întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea 
permanentă a curăţeniei în municipiul Marghita 

 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29 aprilie  2010 

Având în vedere: 

- referatul nr. 2892 din 20.04.2010 întocmit de dl. Lucaciu Cornel în calitate de şef 
birou administrare a domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei 
buget-finanţe, 

- prevederile Ordinului nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, ale O.U.G. nr.195 din 22 
decembrie 2005 privind protecţia mediului, aprobată prin legea 
nr.265/2006,respectiv ale O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale aprobată prin legea vnr.515/2002, ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională , 

- în baza art.2, alin.2 şi art.4 din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor 
În temeiul art.36 alin. 2  lit.d  şi art.45   din Legea administraţiei publice locale 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.l .  Se aprobă  Regulamentul privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 

cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici , celorlalte persoane juridice pentru 
buna gospodărire , întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a 
curăţeniei în municipiul Marghita., conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Biroului de administrare a domeniului public şi privat, 
Gardienii publici, spre afişare,  la dosar. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor         



        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                               Secretar jr.Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.49 / 29.04.2010 
 
 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă la HCL 49 din 29.04.2010 
 
 

REGULAMENT  
privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, 

agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, pentru buna gospodărire , 
întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei în 

municipiul Marghita 
  
          CAPITOLUL I 
          Secţiunea 1 
                    

     Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 
cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, pentru buna 
gospodărire , întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei în 
municipiul Marghita precum şi sancţiunile potrivit legii pentru nerespectarea acestor obligaţii şi 
responsabilităţi. 
      Art.2. La elaborarea prezentului regulament au fost respectate prevederile următoarelor acte 
normative: 
         a.) Ordonanţa Guvernului nr.21 /30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor     urbane şi 
rurale. 
          b) Ordinul nr. 536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomăndărilor 
privind mediul de viaţă al populaţiei. 

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia 
mediului. 

b) Legea nr.265/29.06.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului. 

c) Ordonanţa nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contrvenţiilor. 
      Aceste acte normative stabilesc obligaţiile şi răspunderile care le  revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru 
buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie. 

 
    Art. 3 În acest context, autorităţile publice locale ale  Municipiului Marghita au 
obligaţia să asigure: 
 - măsuri necesare pentru protecţia sănatăţii publice cu sprijinul şi sub supravegherea organelor 
de specialitate ale statului; 
 - măsuri pentru conservarea şi protecţia mediului; 
 - prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă prin depozitarea 
necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni; 
 - realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor 
şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare; 



- respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor  de amenajarea teritoriului şi urbanism 
aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;         
- curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe 
străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi 
valorificarea resurselor material refolosibile; 
- repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor, podurilor, podeţelor, curăţarea şi amenajarea 
şanţurilor, modernizarea drumurilor existente; 
- măturatul, spălatul căilor  publice, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor; 
 - finalizarea construcţiilor începute; 
- întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a 
acestora; 
- organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igenizarea localităţii; 
- întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecţie şi 
întreţinere a albiilor, executarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea 
scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor; 
- repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei; 
- canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale; 
- respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare; 
- amenajarea potrivit planului urbanistic general şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, a 
terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice şi de agreement; 
- păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, săli de sport, 
stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi de sport; 
- păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe 
teritoriul municipiului Marghita; 
- precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor 
toxice, periculoase, şi a celor cu regim special; 
- înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduuri şi producerea de compost; 
- preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor; 
- dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea localităţilor. 

   
   Secţiunea a 2-a – Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte 
persoane juridice    
   Art. 4  Instituţiilor economice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin 
următoarele obligaţii: 
- să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea 
lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 
- să asigure  repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea 
firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi 
zugrăvirea periodică a acestora; 
- să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte 
terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; 
- să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute, sub orice formă, prin activităţi de curăţare, 
dezinsecţie şi deratizare; 
- să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 
refolosibile; 



- să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a 
locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din 
dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de 
consiliile locale; 
- să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local Municipal Marghita pentru asigurarea igienei 
publice şi curăţeniei în localităţi; 
- să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile publice. 

  
Secţiunea a 3-a – Obligaţiile cetăţenilor  

Art. 5    In aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii: 
- întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor 
gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor acestora; 
- curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii şi zugrăvirea 
periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 
- finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primărie, în condiţiile şi 
în termenele stabilite de acestea; 
- repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 
- menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea 
din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
- îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe 
care le folosesc în alte scopuri; 
- păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri de 
joacă pentru copii şi în alte locuri publice; 
- respectarea măsurilor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Marghita pentru asigurarea 
igienei publice şi a curăţeniei în localităţi; 
- depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de 
autorităţile administraţiei publice locale; 
- curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice, 
- păstrarea şi folosirea corespunzătoare a pieselor de joacă pentru copii sau alte asemena dotări 
amplasate pe domeniul public . 

  
CAPITOLUL II – SANCŢIUNI 
Contravenţii privind încălcarea de către asociaţiile de locatari – proprietari 

şi persoane fizice a normelor cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, 
locuinţelor, anexelor gospodăreşti, incintelor, împrejurimilor acestora, precum şi a 
domeniului public 

 
       Art. 6 – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei 
următoarele fapte: 
- neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în curţi şi în grădini, 
precum şi pe alte terenuri pe care le deţin, împiedicând prin aceasta convieţuirea în condiţii 
civilizate a colocatarilor şi vecinilor; 
- neexecutarea, potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare ale  
clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi neefectuarea unor lucrări 
de reparaţii şi întreţinere la faţada imobilelor, creând astfel un aspect inestetic zonei respective; 



- neîntreţinerea curăţeniei pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor de parcare pe care la 
deţin sau la folosesc; 
- arderea de resturi vegetale şi menajere sau de altă natură, în curţi, pe străzi, pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate privată; 
- aruncarea resturilor sau ambalajelor de la consumul de seminţe sau a altor produse alimentare 
sau nealimentare pe străzi,în parcuri sau în alte locuri publice.  
- necurăţirea zăpezii şi gheţii imediat după depunere sau până la ora 0800 dimineaţa de pe 
trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor pe care le deţin sau administrează. Zăpada sau gheaţa 
rezultate se depozitează la o distanţă de 0,30m de bordura carosabilului. În cazul formării 
poleiului, trotuarele vor fi presărate cu nisip sau rumeguş. De asemenea, acolo unde la parterul 
imobilelor funcţionează societăţi comerciale, obligaţiile prevăzute mai sus revin acestora, pe 
toată durata funcţionării lor. În restul timpului această obligaţie revine asociaţiilor de locatari – 
proprietari şi respectiv locatarilor; 
- amplasarea bătătoarelor pentru covoare la mai puţin de 6 m de imobile şi a europubelelor 
pentru colectarea reziduurilor menajere la mai puţin de 5 m de la imobilele de locuit, conform 
Normelor legate de igienă şi sănătate publică; 
- expunerea prin lipire a afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât panourile de 
afişaj, 
-  menţinerea de firme sau reclame deteriorate ori inestetice pe faţade ori acoperişurile 
imobilelor, precum şi pe panourile speciale de afişaj şi reclame afişate pe domeniul public; 
-  neluarea de către persoanele fizice sau juridice a măsurilor de  salubrizare a terenurilor pe 
care le deţin, în calitate de proprietari sau administratori; 
- folosirea pieselor de joacă pentru copii sau alte asemenea dotări de către persoane cu vârstă 
mai mare de 14 ani. 

 
   Art. 7.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei 
următoarele fapte: 
         - aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum şi în alte locuri publice a 
reziduurilor menajere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice 
fel, ca: ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de construcţii de orice 
fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, dezmembrate 
parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare. 
        - depozitarea materialelor de construcţii şi montajul  schelelor pe trotuare, carosabil, zone 
verzi, în vederea executării lucrărilor de construcţii sau reparaţii se va putea realiza  numai după 
aprobarea solicitării scrise, a plăţii taxelor legale şi emiterea autorizaţiei de către birourile de 
specialitate ale Primăriei Municipiului Marghita. 
    - depozitarea pe trotuare aparţinând domeniului public, a bunurilor materiale de orice fel, ca: 
ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, umbrele, maşini de îngheţată, lăzi frigorifice, dozatoare, alte 
asemenea, fără autorizaţie.  
     - depozitarea pe trotuare aparţinând domeniului public a construcţiilor metalice, materiale de 
construcţii de orice fel, caroserii de autovehicule. 
     - staţionarea pe trotuare aparţinând domeniului public a autovehiculelor de orice fel: 
degradate, avariate, dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare. 
      Caroseriile vehiculelor fără număr de înmatriculare depozitate pe domeniul public se vor 
ridica şi transporta de către Primăria Municipiului Marghita – proprietarul va suporta sancţiunea 
prevăzută de art. 5, precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public. 



        Autovehiculele de orice fel, degradate, avariate, dezmembrate total sau parţial, cu numere 
de înmatriculare, înmatriculate în ţară sau în străinătate, abandonate pe domeniul public, se vor 
identifica de către inspectorii Primăriei - proprietarul va suporta sancţiunea prevăzută de art. 5, 
precum şi taxele legale pentru ocuparea domeniului public. 
     - evacuarea reziduurilor şi apelor uzate prin măturare, din localuri, magazine sau imobile, pe 
trotuare sau pe carosabil; 
    -  scrierea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de 
însemne de orice natură; 

-  distrugerea sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a europubelelor, coşurilor 
de hârtii stradale, băncilor, indicatoarelor de circulaţie, panourilor de afişaj, cabinelor 
telefonice, refugii de călători, recipienţi pentru materiale antiderapante. 

 - Persoana contavenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat. 
- executarea de reparaţii auto, mecanice şi de tinichigerie pe domeniul public 

(carosabilul străzilor, parcări, trotuare, zone verzi), precum şi pătarea acestora cu combustibili, 
lubrifianţi, vopsele; 

-  atingerea adusă prestigiului sau ameninţarea săvârşită împotriva funcţionarului 
public împuternicit să constate şi să aplice prevederile prezentei hotărâri, împiedicarea sub orice 
formă a agentului constatator de către persoanele prezente la faţa locului de a lua măsuri de 
sancţionare a contravenientului, cât şi refuzul acestuia de a prezenta actul de identitate la 
cererea agentului constatator;  
    Contravenţii privind nerespectarea de către cetăţeni, asociaţii de locatari – proprietari, 
societăţii comerciale, regii autonome, organizaţii şi instituţii, a normelor cu privire la 
întreţinerea şi păstrarea curăţeniei parcurilor, scuarurilor, zonelor verzi,  arterelor de 
circulaţie, cimitirelor şi locurilor publice, precum şi a împrejmuirilor acestora 

 
     Art. 8. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei 
următoarele fapte: 
       - tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate ale Primăriei 
Municipiului Marghita, de arbori, puieţi, lăstari, cu sau fără ridicarea acestora; 
       - însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiaţi sau 
scoşi din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului 
Marghita; 
     - circulaţia cu scutere, autovehicule sau motociclete în parcuri şi pe zone verzi; 
     - staţionarea autovehiculelor de orice fel pe zonele verzi ale municipiului                  
Marghita; 
      - distrugerea sau deteriorarea prin lovire, a pieselor de joacă pentru copii sau alte asemenea 
dotări amplasate pe domeniul public. 
     - Persoana contavenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat. 
     - cosirea fără autorizaţie a ierbii parcurilor, scuarurilor şi grădinilor publice; 
     - păşunatul în parcuri, pe zonele verzi, străzile municipiului Marghita; 
     - distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace; 
     - distrugerea de zone verzi amenajate cu arbuşti; 
     - distrugerea de zone verzi amenajate cu flori,  trandafiri sau arbori; 
     - distrugerea zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit şi strâns resturi vegetale din 
municipiul Marghita; 



    - împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe toxice sau momeli otrăvite pe terenurile 
agricole, cât şi în pădurile care aparţin municipiului Marghita, fără asigurarea măsurilor de 
protecţie a faunei.  
    - degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor din cimitire şi 
alte locuri publice, precum şi a mobilierului urban şi a jocurilor din parcurile, scuarurile, zonele 
verzi amplasate pe raza municipiului Marghita; 
   - schimbarea destinaţiei zonelor verzi aparţinând domeniului public, fără avizul serviciilor de 
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Marghita; 
   - pătrunderea pe arterele de circulaţie a vehiculelor cu tracţiune animală cât şi a 
autovehiculelor şi utilajelor cu roţile încărcate cu noroi. 

  
    Contravenţii privind nerespectarea de către agenţii economici, instituţii, a normelor 
privind buna gospodărire şi menţinere a esteticii municipiului Marghita. 

 
    Art. 9. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei 
următoarele fapte: 
  - neasigurarea curăţirii geamurilor şi vitrinelor, neînlocuirea celor sparte, neîntreţinerea 
firmelor şi faţadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor, chioşcurilor unde îşi desfăşoară 
activitatea; 
   - neamplasarea de către agenţii economici la fiecare intrare din stradă la punctele de lucru sau 
sediul unde îşi desfăşoară activitatea, a unui coş pentru ambalaje şi tigări. 
   - neincinerarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară 
(spitale, policlinici, cabinete medicale de stat sau private). 

 
    Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind 
creşterea şi deţinerea de animale şi păsări pe raza Municipiului Marghita 

 
   Art. 10. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei: 
    - creşterea animalelor şi păsărilor de orice fel în adăposturi (coteţe) amplasate la o distanţă 
mai mică de 10 m de clădirile vecinilor, fără instalaţie de colectare a dejecţiilor prevăzute cu 
pardoseală betonată şi sifon de scurgere. 
    În Municipiul Marghita este permisă creşterea şi deţinerea păsărilor şi animalelor de 
agrement, dar numai cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri. 
   - neevacuarea ritmică a reziduurilor animaliere colectate în fosa septică creând astfel 
disconfot vecinilor. Fosa septică va fi amplasată la o distanţă de 10 m faţă de cea mai apropiată 
locuinţă, conform reglementărilor igienico-sanitare în vigoare, betonată şi prevăzută cu capac; 
   - depozitarea reziduurilor rezultate din creşterea animalelor şi păsărilor în alte locuri  decât 
cele stabilite de Primăria Municipiului Marghita; 

  
    Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice a normelor privind 
deţinerea, creşterea şi circulaţia câinilor în municipiul Marghita 

 
   Art. 11. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei: 
   -  introducerea  câinilor în spaţiile special amenajate ca locuri de joacă pentru copii. 
    - neefectuarea  vaccinării antirabice , în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  



    - necurăţirea de către proprietarii câinilor a excrementelor lăsate în locurile unde circulaţia 
acestora este permisă; 
    - plimbarea câinilor periculoşi şi agresivi  fără lesă şi botniţă pe domeniul public şi privat al 
municipiului Marghita. 
    - câinii periculoşi şi agresivi lăsaţi în libertate şi care nu pot fi identificaţi, vor fi capturaţi de 
către serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân ţi vor fi eutanasiaţi conform dispoziţiilor 
legale.   
 
     Contravenţii privind nerespectarea de către regiile autonome şi societăţile comerciale a 
normelor privind executarea lucrărilor de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, a 
lucrărilor de reparaţii şi intervenţii pe carosabiliul străzii 

 
     Art. 12. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei 
următoarele fapte: 
    - neîmprejmuirea incintelor de contrucţii sau reparaţii a şantierului lucrărilor în execuţie şi 
neluarea măsurilor de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei în jurul împrejmuirilor. 
     Rulote sau containere mobile de construcţii cu orice destinaţie se vor amplasa numai în 
interiorul incintelor, iar când acest lucru nu este posibil, acestea se pot amplasa şi pe domeniul 
public după achitarea taxelor legale şi obţinerea autorizaţiei de depozitare; 
  - nesalubrizarea în aceeaşi zi a suprafeţelor de carosabil sau trotuar pe care se execută lucrări 
de construcţii sau reparaţii a acestora sau intervenţii la lucrări de intervenţie la reţelele de apă, 
canalizare sau alte reţele subterane; 
   - neînştiinţarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Marghita despre 
lucrările de construcţii de orice fel de unde rezultă pământ, moloz, sau alte asemenea reziduuri, 
în vederea stabilirii traseelor şi locurilor pentru transportul şi depozitarea acestora; 
   - neasigurarea curăţeniei autovehiculelor de noroi sau alte reziduuri pentru a nu murdări căile 
publice, înainte de ieşirea acestora din zona construibilă din staţiile de betoane sau alte 
asemenea locuri; 
   - neasigurarea curăţeniei căilor publice din zona de construcţii, inclusiv a părţilor din calea 
publică, care sunt cuprinse în incinta acesteia; 
   - închiderea şi ocuparea străzilor fără plata taxelor legale şi fără autorizaţie, în vederea 
executării de lucrări de construcţii de orice fel. 
    Sunt exceptate de la această prevedere societăţile care execută lucrări de intervenţie la 
reţelele de apă, canalizare sau alte reţele subterane cu respectarea prevederilor prezentei 
hotărâri; 
   - neinstalarea şi nemenţinerea la loc vizibil unde se efectuează lucrările până la închiderea 
şantierului, a unui panou în care să se indice denumirea, sediul şi numărul de telefon al 
proiectantului, beneficiarului, executantului şi numele şefului punctului de lucru. 

  
     Contravenţii privind nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor 
privind desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor în pieţele, târgurile şi oboarele de pe 
raza municipiului Marghita 

 
   Art. 13. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei 
următoarele fapte: 



   - nerespectarea curăţeniei de către persoanele fizice şi juridice care realizează acte de comerţ 
în pieţe, precum şi toţi cetăţenii aflaţi în perimetrul pieţelor; 
   - comercialiarea neautorizată de produse de către societăţi comerciale, agenţi economici, 
persoane fizice, etc. 
   - aducerea şi prezentarea la vânzare a produselor murdare, alterate sau degradate, precum şi 
sortarea şi spălarea acestora în incinta pieţelor; 
- nerespectarea sectorizării stabilite prin Regulamentul de funcţionare a pieţelor ; 
  - practicarea cerşetoriei, jocurilor de noroc, vagabondajul, precum şi alte activităţi de acest fel. 
    Banii încasaţi ilegal prin practicarea cerşetoriei (apel la mila publicului) se confiscă de către 
organele abilitate de lege şi se constituie venit la bugetul local. 

 
    Contravenţii la normele privind transportul de mărfuri pe raza municipiului Marghita 

 
  Art. 14.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei 
următoarele fapte: 
  - încărcarea şi etanşarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor 
materiale, pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi murdărirea sau 
degradarea căilor publice. 
  - neasigurarea curăţirii căilor publice după efectuarea operaţiilor de încărcare sau descărcare a 
mijloacelor de transport. 
   - neasigurarea curăţirii locurilor de încărcare – descărcare din gări, autogări, pieţe, oboare şi 
târguri.  
     Contravenţiile privind nerespectarea de către asociaţiile de locatari – proprietari şi 
pesoane fizice – juridice a normelor cu privire la prevenirea risipei de apă, asigurarea 
folosinţei şi întreţinerii instalaţiilor de apă şi canalizare, cu protejarea mediului 
înconjurător 

 
   Art. 15.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei 
următoarele fapte: 
  - degradarea instalaţiilor publice de distribuţie a apei şi canalului, a cişmelelor publice, a 
branşamentelor de apă şi racordurile de canal; 
   - deteriorarea aparatelor de măsură, control şi înregistrare, precum şi a sigiliilor aplicate şi a 
căminelor, nişelor, etc., unde acestea sunt instalate; 
  - nepermiterea  accesului  personalului autorizat  la instalaţiile de măsurare a apei din incinta 
tehnică a beneficiarului, în scopul efectuării controlului înregistrării sau indicatorilor de calitate 
a apei deversate în canalizare; 
  - manevrarea neautorizată a vanelor şi a robineţilor de concesii, respectiv folosirea hidranţilor 
publici pentru alte scopuri decât cele legate de incendiu; 
   - aruncarea sau deversarea în căminele, receptorii sau reţeaua de canalizare a oraşului, a 
pământului, molozului, deşeurilor, reziduurilor menajere sau industriale sau a produselor 
chimice care conţin substanţe ce deteriorează canalizarea şi procesul tehnologic la staţiile de 
epurare ale Municipiului Marghita; 
  - depozitarea în şanţurile de scurgere a apelor pluviale, pe malurile acestora, pe podeţele şi 
tuburile de beton aferente acestora, a materialelor sau deşeurilor de orice fel; 
   - utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările sau scurgerile de ape fecaloid – 
menajere sau cu conţinut periculos; 



   - parcarea maşinilor şi utilajelor de orice fel, în zona de protecţie a şanţurilor dacă acestea ar 
putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor; 
- neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a podeţelor şi 
tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, în vederea evitării 
inundaţiilor ori a stagnării apelor. 
    Art. 16.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei 
următoarea faptă: 
- predarea sau achiziţionarea de către persoane fizice sau agenţi economici cu activitate de 
recuperare a deşeurilor metalice, de rame, capace, grătare întregi sau descomplectate, aferente 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. 

Căi de atac şi dispoziţii finale 
    Art. 17.  În cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată 
prin săvârşirea contravenţiei, ca de exemplu de evacuarea a materialelor de demolare a 
construcţiilor sau amenajărilor improvizate, de ridicare şi evacuare a reziduurilor, de remediere 
a degradărilor produse, etc., organul constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare 
somaţie la contravenientul care nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenţia 
săvârşită. 
  Agentul constatator stabileşte amenda în cuprinsul procesului – verbal de constatare a 
contravenţiei. În afara sancţiunilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în 
cuprinsul aceluiaşi proces – verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin 
contravenţie, cât şi confiscarea obiectelor care au servit la săvârşirea contravenţiei, cu 
precizarea valorilor. 
    Art. 18.  Constatatrea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de 
către: 
- primar, ofiţeri şi subofiţeri de poliţie pentru toate contravenţiile, jandarmi şi gardieni publici; 
- angajaţi împuterniciţi ai regiilor autonome pentru contravenţiile săvârşite pe domeniul lor de 
activitate; 
- salariaţii primăriei anume împuterniciţi prin Dispoziţii ale Primarului Municipiului Marghita; 
- alte persoane anume împuternicite de către primar. 
     Art. 19.  Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor  se recuperează în felul următor: 
   - situaţia în care există tarif de evaluare a pagubelor, agentul constatator, care aplică 
sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea pe bază de tarif, făcând menţiunea corespunzătoare în 
procesul – verbal; 
  - dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, partea vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile 
conform legislaţiei civile în vigoare.   
Art. 20.  Sunt supuse confiscării, bunurile care au servit la săvârşirea 
contravenţiei, dacă sunt ale contravenientului. 
Art. 21.  Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează 
cu prevederile O.U.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor. 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
HORVATH  SANDOR 

 
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                     Secretar 
DEMETER CORNELIA 



CONSILIUL LOCAL  AL  
MUNICIPIULUI  MARGHITA 
          

Hotărâre 
 
- privind aprobarea in principiu a  vânzării  terenului intravilan , proprietate 
privată  a orasului   pe care sunt edificate constructii –pivniţe şi anexe situate in 
zona Viscuta- Marghita către proprietarii acestor constructii.  
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29   
aprilie 2010 
 Având in vedere  : 
                     Raportul de specialitate nr.   2987 din 23 aprilie 2010 întocmit prin grija d-
nei secretar Demeter Cornelia 
         Extrasele  CF nr. 100465 Marghita cu nr.top.  1244/1 provenit din conversia 
CF 11, CF 100795 Marghita , nr. top. 1250  , CF.100466 Marghita nr. top. 1249  
provenit din conversia CF 137 Ghenetea , CF 100716 Marghita nr. top. 1232/1 provenit 
din  conversia CF  564  Ghenetea , CF 100467 Marghita , nr. top. 1896   provenit din 
conversia  CF 133 unde este întabulat dreptul de proprietate  privată a orasului ,  
           In baza  art. 124  alin. 3 din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998   
precum si a   
 Regulamentului  privind  procedura  de vânzare al terenului  din domeniul  privat 
al municipiului Marghita aprobat  prin HCL nr. 45/2005 
 Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,  
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  în principiu scoaterea  la vanzare,  a terenului intravilan  in suprafaţă 
totală de 4.154 mp. care se compune din: 

- suprafaţa de 1418 mp. din nr. topo. 1244/1 – înscris în C.F. nr. 100465 Marghita,  
            - suprafaţa de 924 mp. din nr. topo. 1250      – înscris in CF . 100795 Marghita 

 - suprafaţa de 200 mp. din nr. topo. 1249     – înscris în C.F. nr. 100466 Marghita,  
 - suprafaţa de 295 mp. din nr. topo. 1232/1 – înscris în C.F. nr. 100716 Marghita, 
 - suprafaţa de 1317 mp. cu nr. topo. 1896 – înscris în C.F. nr. 1896        Marghita. 

 
teren aferent  constructiilor – pivniţe si anexe situate in zona Viscuta  din localitatea 
Marghita .către proprietarii constructiilor respective.  
 
 
Art. 2 Se stabilesc următoarele măsuri:  
           obligativitatea  notării constructiilor  in CF si implicit  a realizării documentatiei  
cadastrale  de către  proprietarii  acestora   



           îngrijirea  Biroului  de urbanism  pentru realizarea  unui raport  de evaluare  de 
către  persoane  autorizate pentru terenul respectiv   
           supunerea raportului de evaluare spre aprobarea ulterioară  a consiliului local, 
stabilindu-se  pretul de vânzare pe mp./zonă.  
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa proprietarilor de garaje  din zona mai 
sus menţionată prin grija Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului. 
 
Art. 4 Prezenta se va comunica cu :        
                                  Institutia Prefectului Bihor 
                                  Primarului municipiului Marghita 
                                  Biroul de  urbanism si amenajarea teritoriului. 
                                  La dosar 
 
 
 
    
 
 
 
      Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Marghita,   nr.50  din 29.04.2010 
 
 
 
 
Adoptată cu  votul  „  pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
      

HOTĂRÂRE 
 

- privind  aprobarea in principiu a vânzării  imobilului reprezentând sediu CVPS 
Marghita , teren- 858 mp. si constructie 40 mp.   inscris in CF 100406 Marghita, nr. 
cad. 100406  şi nr. cad.100406-C1  situat pe str. Progresului nr. 6 A  către titularul 
dreptului de concesiune AJVPS Marghita, Clubul Vanătorilor si Pescarilor Sportivi.  
 

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 aprilie 
2010,  
 Având în vedere : 
                   Raportul de specialitate nr..3036 din 26.04.2010, documentaţia depusă de 
AJVPS , Filiala Marghita,  
                   Existenta unei coproprietăţi  forţate asupra construcţiei  si exercitarea 
dreptului de preemtiune  la cumpărare, drept prevăzut si în contractul de concesiune  nr. 
5911 din 1.12.2008  
             In baza  art. 124  alin. 3 din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998   
precum si a   
 Regulamentului  privind  procedura  de vânzare al terenului  din domeniul  privat 
al municipiului Marghita aprobat  prin HCL nr. 45/2005 
In temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea  215/2001, legea administratiei publice  locale, 
cu modificarile si completările ulterioare 
 
     Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă vânzarea , in principiu a  imobilului reprezentând sediu CVPS Marghita 
, teren- 858 mp. si constructie 40 mp.   inscris in CF 100406 Marghita, nr. cad. 100406  şi 
nr. cad.100406-C1  situat pe str. Progresului nr. 6 A  către titularul dreptului de 
concesiune AJVPS Marghita, Clubul Vanătorilor si Pescarilor Sportivi.  
Art. 2  Se dispune  ca prin grija   Biroului  de urbanism   sa se realizeze   un raport  de 
evaluare  de către  persoane  autorizate pentru terenul respectiv  pentru            supunerea 
raportului de evaluare spre aprobarea ulterioară  a consiliului local, stabilindu-se  pretul 
de vânzare pe mp.  
Art. 3 Se comunica prezenta cu Institutia Prefectului Bihor, primarul municipiului 
Marghita, AJVPS Marghita, Clubul Vanătorilor si Pescarilor Sportivi.  
 
    Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                              Demeter Cornelia  
 
 
Marghita,   nr.51  din 29.04.2010 
 
Adoptată cu  votul a 14 consilieri voturi „ pentru” , 3 voturi „impotriva”  din 17 consilieri  prezenti  

 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
       

HOTĂRÂRE 
 pentru aprobarea in principiu a  vânzării  terenului in suprafată de 325 mp. , situat 
in Marghita str. Borsecului nr. 29    teren aferent constructiei proprietate privată, 
către titularul dreptului de concesiune si a constructiei aferente  acestuia  
 

           Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 
aprilie 2010,  
  

Având in vedere referatul de specialitate   nr. 3008 din 23.04.2010  intocmit prin 
grija  Biroului de urbanism  si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local  

Vazand extrasul CF  si contractul de concesiune nr.3171 din 6.05.2009   asupra 
terenului   

In baza  art. 36  alin. 2 lit. b  coroborat cu art. 123 alin. 1 şi 2  din Legea 215/2001 
, art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998  privind proprietatea publică  si regimul juridic  
aplicabil  acesteia , precum si art. 45 din legea 215/2001, legea administraţiei publice 
locale 
                                                Hotărăşte: 
Art.  1  Se aprobă, în principiu  vânzarea terenului , proprietate privată  a municipiului 
Marghita in suprafată de 325 mp. , teren aferent constructiei proprietate privată a 
domnului Talpos Dorel Marcel, situată pe str. Borsecului nr. 29   care se compune din  
cota de 181/898 mp.  din terenul cu nr. top.  2031/3 , CF 100263, respectiv cota de 
144/2035 mp.  din nr. top. 1181/4 mp.  inscris in CF nr. 100264. către   titularul 
contractului de concesiune si proprietarul constructiei .  
 
Art. 2 Se stabilesc următoarele măsuri : 
            obligativitatea  notării constructiilor  in C.F.  

demararea  actiunilor  prevăzute in regulament necesare vânzării si anume, 
întocmirea            documentaţiei  economice ( raport de evaluare teren) şi a planului de 
amplasamnet  si de delimitare a corpului de proprietate.  
            supunerea raportului de evaluare spre aprobarea ulterioară  a consiliului local, 
stabilindu-se  pretul de vânzare pe mp.  
 
Art. 3 Se comunică prezenta cu :  Institutia Prefectului Bihor, d-lui Talpos Dorel , 
Biroului de urbanism si amenajare a teritoriului  
 
      Presedinte de şedinţă                  Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                                Demeter Cornelia  
  
 
Marghita,   nr.52  din 29.04.2010 
 
Adoptată cu  votul a 13 consilieri -voturi „ pentru” , 4 „ abtineri”   din 17 consilieri  prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
      

HOTĂRÂRE 
- pentru aprobarea in principiu a  vânzării  terenului in suprafată de 187 mp. , 
situat in Marghita str.  Borsecului , teren aferent constructiei proprietate privată, 
către titularul dreptului de concesiune si a constructiei aferente  acestuia  
 
 

           Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 
aprilie 2010,  
  

Având in vedere referatul de specialitate   nr. 3008 din 23.04.2010  intocmit prin 
grija  Biroului de urbanism  si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local  

Vazand extrasul CF  si contractul de concesiune nr.3171 din 6.05.2009   asupra 
terenului   

 
In baza  art. 36  alin. 2 lit. b  coroborat cu art. 123 alin. 1 şi 2  din Legea 215/2001 

, art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998  privind proprietatea publică  si regimul juridic  
aplicabil  acesteia  
 
                                                Hotărăşte: 
 
Art.  1  Se aprobă, în principiu  vânzarea terenului , propr. privată  a municipiului 
Marghita in suprafată de 187  mp. , teren aferent constructiei proprietate privată a 
domnului Barella Vasile ,      care se compune din  cota de 8o/898 mp.  din terenul cu nr. 
top.  2031/3 , CF 100263, respectiv cota de 107/2035 mp.  din nr. top. 1181/4 mp.  inscris 
in CF nr. 100264. Marghita  către  dl. Barellla  Vasile , titularul contractului de 
concesiune si proprietarul constructiei .  
Art. 2 Se stabilesc următoarele măsuri : 
            obligativitatea  notării constructiilor  in C.F.  

demararea  actiunilor  prevăzute in regulament necesare vânzării si anume, 
întocmirea            documentaţiei  economice ( raport de evaluare teren) şi a planului de 
amplasamnet  si de delimitare a corpului de proprietate.  
            supunerea raportului de evaluare spre aprobarea ulterioară  a consiliului local, 
stabilindu-se  pretul de vânzare pe mp.  
Art. 3 Se comunică prezenta cu :  Institutia Prefectului Bihor, d-luiBarella Vasile , 
Biroului de urbanism si amenajare a teritoriului  
 
      Presedinte de şedinţă                  Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                                Demeter Cornelia  
  
Marghita,   nr.53  din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  



CONSILIUL LOCAL  AL  
MUNICIPIULUI  MARGHITA 
          

Hotărâre 
 
- pentru analiza cererii depusă de d-na Blaga Florica , domiciliată in Marghita, str. 
Aleea  Republicii  nr. 24 sc. B ap. 22 prin care solicită scutire impozit pe clădire 
pentru anul 2009. 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29   
aprilie 2010 

 
Având in vedere  Raportul de specialitate al biroului de taxe si impozite locale , 

inregistrat sub nr. 1/2315 din 9..04.2010 precum şi  cererea si documentele  anexate de 
solicitanta , d-na  Blaga Florica, pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru 
anul 2009  

 Vazand  avizul favorabil al comisiei de specialitate  
              Ţinând cont de   art. 284 alin. 4 din Legea 571/2003 , art. 125 alin. 2 lit. e din 
OG 92/2003  
             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   aprobă    cererea  d-nei Blaga Florica , domiciliată in Marghita, str. Aleea  
Republicii  nr. 24 sc. B ap. 22 prin care solicită scutire impozit pe clădire pentru anul 
2009, pe motiv că se incadrează în gradul  de handicap accentuat. 
 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita 
                                                      Institutia Prefectului Bihor 
                                                      d-nei Blaga Florica 
 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita,   nr. 54  din 29.04.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL  
MUNICIPIULUI  MARGHITA 
          

Hotărâre 
 
- pentru analiza cererii  depusă de d-nul Kovacs Zsigmond   , domiciliat in Marghita, str.  
Crinului   nr. 5 ap. 14   pentru scutire plată impozit pe clădire  
  

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29   
aprilie 2010 

 
Având in vedere  Raportul de specialitate al biroului de taxe si impozite locale , 

inregistrat sub nr. 1/2325/ din 9..04.2010 precum şi  cererea si documentele  anexate de 
solicitant , d-ul   Kovacs Zsigmond, pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe 
motiv că se incadrează în gradul  de handicap grav  

Vazand  avizul favorabil al comisiei de specialitate  
             Ţinând cont de   art. 284 alin. 4 din Legea 571/2003 , art. 125 alin. 2 lit. e din OG 
92/2003  
             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   aprobă    cererea  d-nul Kovacs Zsigmond  , domiciliat in Marghita, str.  
Crinului   nr. 5 ap. 14  prin care solicită scutire impozit pe clădire pentru  perioada 
aprilie-decembrie 2007 si  noiembrie, decembrie 2008, pe motiv că se încadrează în 
gradul  de handicap grav.  
 
 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita 
                                                      Institutia Prefectului Bihor 
                                                      d-lui Kovacs Zsigmond   
 
 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
 
Marghita,   nr.55 din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 



CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA 
          

Hotărâre 
- pentru aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 1/2010  in vederea  schimbării  
destinatiei terenurilor cu nr. cad. 10/25,10/26, 10/27 in suprafaţă  totală de 3750 mp.  
situate in Marghita-zona str. Closca II  din zona  de locuinte  cu funcţiuni complementare 
cu regim mic de inălţime parter P+1 în zona  de unităţi industriale –mica industrie-
depozite , pentru construirea  unei hale  de productie  şi clădire administrativă de către SC 
Marconst SRL  
 
            Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din  29 
aprilie 2010 

Avand in vedere raportul de specialitate  nr. 3031 din 26.04.2010  întocmit de d-
na Bisa Eva , sef birou  urbanism  

Vazând avizul  prealabil de oportunitate  nr. 1 din 29.03.2010  eliberat de Comisia 
tehnică de amenajare a teritoriului  si urbanism 

In baza  art. 32  din Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului   si 
Urbanismul cu modificările si completările ulterioare  
- art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, 
- art. 36, alin.2, lit.c şi alin. 5 lit. c  coroborat cu  art. 45, alin.2, lit.e din  Legea 215/2001 
Legea administraţiei publice locale, republicată  

  
 
                                       Hotărăşte: 
 

Art. 1   Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate nr. 1 din 29.03.2010    cu cerinţele 
stabilite în acest aviz in vederea  schimbării  destinaţiei terenurilor cu nr. cad. 
10/25,10/26, 10/27 in suprafaţă  totală de 3750 mp.  situate in Marghita-zona str. Closca 
II  din zona  de locuinte  cu funcţiuni complementare cu regim mic de inălţime parter P+1 
în zona  de unităţi industriale –mica industrie-depozite , pentru construirea  unei hale  de 
productie  şi clădire administrativă ; beneficar   SC Marconst SRL  
Art. 2  Cu ducerea la îndeplinirea  se incredinţează  Biroul de Urbanism  si Amenajare a 
Teritoriului  
Art. 3 Un  exemplar din hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor 
                                                                                  Primarul municipiului Marghita  
                                                                                  Biroul de urbanism si amenajare  a 
teritoriului   

 
Presedinte de sedintă      Contrasemnează 
   Horvath Sandor                                                                    Demeter Cornelia  
 
 

Marghita,   nr.56   din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul a 14 consilieri voturi   pentru , 3 voturi impotriva  din 17 consilieri  prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
 
          

Hotarâre 
 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică  deschisă a unor terenuri fără 
constructii , proprietate privată a municipiului , situate in Marghita , în apropierea   
DN 19 B - zona Staţiei de Epurare cu destinaţia construirii de clădiri industriale 
pentru activităţi de productie,  
 
 
            Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din  29 
aprilie 2010 
   Avand in vedere raportul de specialitate nr. 3009 din 23.04.2001 intocmit de sef birou 
urbanism si amenajarea teritoriului  
   In baza  art. 124  alin. 3 din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998   
precum si a   
 Regulamentului  privind  procedura  de vânzare al terenului  din domeniul  privat 
al municipiului Marghita aprobat  prin HCL nr. 45/2005 
 
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 vânzarea prin licitatie publică  deschisă a imobilului, teren fără 
constructii , apartinand  domeniului  privat al municipiului situat in Marghita , în 
apropierea   DN 19 B - zona Staţiei de Epurare, identificat prin  nr. cad. 262/2 inscris in 
CF 6909  - 10.015 mp. si nr. cad. 262/3 inscris in CF  6909 in suprafaţă de 10.015 mp.  
 
Art. 2  Se aproba raportul de evaluare  si pretul de pornire la licitatie a imobilelor  dupa 
cum urmează:  pentru  terenul cu nr. cad.  262/2 – pretul de pornire 10.300 euro 
                        pentru  terenul cu  nr. cad.  262/3 – preţul de pornire  10.300 euro 
 
Art. 3 Se aproba caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti , in forma anexată, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
Marghita,   nr.57  din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 17 consilieri din 17 prezenti  
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
     Hotararea                                                          
 privind  stabilirea taxei de păsunat si a programului  de amenajare , întreţinere si 
exploatare a păsunilor de către Asociatiile de Crescători de Animale Marghita si 
Ghenetea  
 
              
              Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  29 aprilie 
2010,  
  Văzând  referatul de specialitate si propunerile Asociaţiilor  Crescătorilor de 
Animale din Marghita si Ghenetea din adresele  nr. 2519/7.04.2010 si 3057/27.04.2010   
privind taxa de păşunat.  
            Avand in vedere O.M.A nr. 226/2003  pentru aprobarea Stategiei  privind  
organizarea activităţii  de imbunătăţire  si exploatare   a pajisitilor la nivel naţional, 
Contractele de păşunat nr. 1104 din 12.02. 2009 şi nr. 2496 din 9.05.2007 incheiate cu 
Asociaţia Crescătorilor de Animale Marghita si Chenetea 
            Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate  
            In baza  art. 36 alin. 2 lit. c  si a art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată  
 
                                                           Hotaraste: 
 
Art. 1 Se aprobă Programul  de amenajare , întreţinere si exploatare  a păşunilor  pentru 
anul 2010 unde sunt cuprinse si taxele  de pasune , conform anexei  care face parte 
integrantă din prezenta. 
 
Art. 2 Se ia act de raportul  de activitate  pe anul 2009 al Asociaţiei Crescătorilor de 
Animale Marghita şi Asociatiei Crescătorilor de Animale Ghenetea,  cu menţiunea 
completării lui de către Asociatia Crescătorilor de Animale Ghenetea cu capitolul  
„Venituri”. 
 
Art. 3  Se comunica  prezenta cu   Asociaţia Crescătorilor de Animale Marghita şi 
Asociatia Crescătorilor de Animale Ghenetea, Biroul de administrare a domeniului public 
si privat  
 
 Presedinte de şedinţă        Contrasemnează 
                Horvath Sandor                                                                Demeter Cornelia  
 
 
Marghita,   nr. 58  din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul   „  pentru  „   a 17 consilieri din 17 prezenti  

 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotararea 
privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile sportive 
din municipiul Marghita considerate eligibile 

 
 

           Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  
29 aprilie 2010,  
 
 

    Avand in vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finantare a 
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita 
 In urma cererilor insotite de actele necesare  depuse de asociatiile sportive din 
municipiul Marghita, in baza cărora s-a intocmit procesul verbal al comisiei social-
cultura, tineret, sport culte şi invăţământ a Consiliului Local al municipiului Marghita  
           Cu respectarea prevederilor legii 350/2005 privind regimul finantărilor 
nerambursabile  din  fondurile publice alocate pentru activitati  nonprofit de interes 
general , a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din 
fondurile publice  a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociatiilor pe 
ramură de sport ,  a Hotarârii Guvernului nr. 1477 din 28.11.2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportiva 
           Avand in vedere referatul de specialitate al Biroului de contabilitate si buget-
finanţe , avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  
           In baza 36 ali. 6 lit. a pct 6  si art. 45 din Legea 215/2001, legea administraţiei 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare 
            
                                                           Hotaraste: 
Art. 1 Se stabilesc ca eligibile in vederea acordării unui ajutor financiar următoarele  
asociatii sportive: 
  Club sportiv Viitorul  Marghita  
             Asociatia cultural-sportivă Partyum 
             Clubul Sportiv Dragon  
Art. 2 Se  stabileste ca neeligibila  asociatia  Club Sportiv Orasenesc de sah  întrucât 
dosarul cererii de finanţare este incomplet .  
Art. 3 Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2010 
destinate activitatilor sportive  astfel: 
               Club sportiv Viitorul   37.000 lei 
               Asociatia Cultural-Sportiva Partyum 8000 lei 
               Clubul Sportiv Dragon   5000  lei  
Finanţarea se va face trimestrial,  pana la concurenţa sumei  stabilită pe fiecare trimestru , 
respectiv 15.ooo  lei, după cum urmează: 
 
              Clubul Sportiv Viitorul  A. C. S. Partyum  Clubul Sportiv Dragonul  
Trim.I             9250 lei                           2000    lei         1250 lei  



Trim. II          9250 lei                            2000    lei                             1250 lei 
Trim.III          9250 lei                            2000    lei                             1250 lei  
Trim. IV         9250 lei                            2000    lei                             1250 lei  
 
 
  Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicată asociatiilor sportive pentru încheierea 
contractelor prin grija compartimentului juridic din cadrul primariei;  de asemenea  un 
exemplar va fi comunicat  Institutiei Prefectului Bihor, primarului municipiului Marghita 
, biroului contabilitate din cadrul primariei.   
 
  Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire se incredintează: Biroul contabilitate si Comp. juridic . 
 
 
 
 
 Presedinte de şedinţă        Contrasemnează 
                Horvath Sandor                                                                Demeter Cornelia  
 
 
Marghita,   nr. 59 din 29.04.2010 
 
 
Adoptată cu  votul   „  pentru  „   a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
     Hotararea                                                          

- privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la 
asociaţiile care desfăşoară  activităţi nonprofit  de interes local cu profil 

cultural din municipiul Marghita   
considerate eligibile 

 
Având in vedere regulamentul privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Marghita  
alocate pentru activităţi nonprofit  de interes local cu profil cultural aprobat 
prin HCL nr. 65 din 20 mai 2008  

În temeiul Ordonanţei  Guvernului nr. 51 din 11.08.1998 completată 
şi modificată cu Ordonanţa Guv. Nr. 2 din 30 ianuarie 2008 privind 
imbunatatirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale 
           Avand in vedere referatul de specialitate al Biroului de contabilitate si 
buget-finanţe , avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local  
           In baza 36 ali. 6 lit. a pct 6  si art. 45 din Legea 215/2001, legea 
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare 
            
                                                          Hotaraste: 
                                                            
Art. 1   Se acordă  următoarele sume  din totalul sumelor  alocate din 
bugetul cu destinatie cultură : 
Grupul Tinerilor Marghiteni  cu proiectul „Navigheaza in aer liber ” -450 lei 
Grupul Tinerilor Marghiteni cu proiectul „Comemorarea eroilor regiunii noastre” - 
500 lei 
Ansamblul „Horvath  Janos tarsasag”cu proiectul „ Concursul  istoric  literar  
1848 Europa „   - 1400 lei 
Ansamblul Folcloric „Doina Barcaului”cu proiectul „Costumul popular 
simbol  al continuităţii tradiţiilor ” -550 lei 
Asociatia Astadom cu proiectul ”Sub semnul lui Horea” –           2000 lei 
Asociaitia Kecenlet cu proiectul „  Casa dansurilor regionale”„  - 2650 lei  
Asociatia Horvath  Janos tarsasag „Concursul zonal de basme”-1250 lei 
Fundatia „Octavian Goga”  cu proiectul „ Zilele Goga” -             1900 lei  
Asociatia Romargareta  cu proiectul” Ziua internaţională a romilor „ – 800 
lei  
 



Art. 2  Prin grija compartimentului juridic se vor încheia contractele privind 
finanţarea activităţii din cadrul programelor aprobate .Prin grija biroului 
contabilitate se va urmări raportarea realizarii activitatii si achitarea sumei.  
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : 
                              Institutia Prefectului Bihor 
                              Primarul municipiului Marghita 
                              Asociatiilor prevăzute la art. 1  
                              Biroul contabilitate 
                              Compartimentul juridic 
 
 
 
 
      Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Adoptată cu  votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
Marghita,   
 Nr.60 din 29.04.2010 
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