
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din    29 iulie 

2010  şi aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare 
 

 
 Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie   
2010 , 
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispoziţia primarului de convocare a 
şedinţei , nr.555   din 18.06.2010  
     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 şedinţei ordinare din  29 iulie 2010  după cum urmează: 
 
1 Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare, a  imobilului, teren  în suprafaţă de 858 mp  cu nr. cad. 100406  şi construcţie în 
suprafaţă de 41 mp cu nr. cad. 100406-C1,  reprezentând sediu CVPS, situat pe str. 
Progresului nr.6 A, Marghita, înscrise în C.F. 100406, Marghita 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
Raport de avizare: Comisia de  buget finanţe- comisia de administrare a 
domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  
Comisia de urbanism  

2.Proiect de hotărâre privind vânzarea la licitaţie publică deschisă cu strigare  a  
imobilului  -   teren cu construcţii- proprietate privată a municipiului Marghita  , situat în 
comuna Popeşti, satul de vacanţă Pădurea Neagră , cu destinaţia iniţială : Casă de vacanţă 
( vila 1) şi aprobarea  caietului de sarcini şi  instrucţiuni pentru ofertanţi 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de  buget finanţe- comisia de administrare a 
domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  
Comisia de urbanism 

3.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită  a terenului în  suprafaţă de 
150 mp/3746  din nr. cad. 342 , proprietate publică  a municipiului Marghita,  către 
Parohia Ortodoxă din Cheţ  în vederea construirii unei case parohiale 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  
Comisia de urbanism 



4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr. 44 din 25.03.2010 
pentru atribuirea în folosinţă gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita a unor 
suprafeţe de teren de câte 500mp.  

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  
Comisia de urbanism 

5.Proiect de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri  din proprietatea publică  a 
municipiului Marghita  în proprietatea publică a statului.  

Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
           Raport de avizare:  Comisia de urbanism 

      Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  contractului  de închirierea nr. 
1523/06.07.2009  şi a redevenţei pe durata prelungirii. 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridică,  

7.Proiect de hotărâre pentru  analiza cererii depusă de dl. Nan Iosif, domiciliat în 
Marghita, str. Arany Janos  nr. 132 prin care solicită scutirea  impozitului pe clădiri şi 
teren, retroactiv din anul 2006. 

Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
           Raport de avizare:  Comisia de  buget finanţe 
8. 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 
9.Proiect de horărâre privind  validarea Dispoziţiei  primarului nr.647 din 16.07.2010 
privind  rectificarea bugetului local al municipiului Marghita în urma repartizării 
influenţelor rezultate din recalcularea sumelor repartizate prin H.G. 369/2010 
Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 

Raport de avizare: Comisia de  buget finanţe 
Comisia juridică, 

10. Proiect de horărâre privind trecerea din proprietatea publică  a municipiului  şi 
administrarea Consiliului local  în proprietatea publică  a statului şi administrarea  M.A.I. 
– I.P.J. – Bihor  a unei părţi  din imobilul situat în Marghita, str. Piaţa Independenţei nr. 
19. 

 Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridică, 

11. Informare semestrială privind activitatea de apărare împotriva incendiilor  şi protecţie 
civilă  desfăşurat de C.L.S.U. , S.V.S.U. , Compartiment situaţii de urgenţă din 
Municipiul Marghita şi Programul  cuprinzând măsuri  şi acţiuni rezultate  în urma 
constatărilor  controlului executat de I.S.U. – Crişana  în perioada 21-25.06.2010 pentru 
respectarea reglementărilor în domeniul situaţiilor de urgenţă ( conform O.M.A.I. nr. 
163/2007 art.16 lit.j) 



 Prezintă : inspector ISU Horvath Ştefan 
 
12. Probleme curente  
  

Art.  2 Se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind 
modificarea şi completarea art.3  şi art.4 din HCL  nr.5 din 28.01.2010 privind aprobarea 
concesionării serviciului public  de administrare a parcărilor  publice cu plată din 
municipiul Marghita. 

Iniţator: viceprimar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
Raport de avizare: Comisia de  buget finanţe şi de administrare a domeniului 
public si privat ,Comisia juridică,  
   
 
Art. 3  Se  aprobă procesul   verbal al şedinţei   ordinare  din  24. 06.2010  în 

forma prezentată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, la începutul şedinţei . 
  

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica la afişier, Primarului municipiului Marghita, 
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, la dosar  
 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
 

 
MARGHITA 

            Nr._80 din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  15  consilieri din  15 prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de vânzare, a  

imobilului, teren  în suprafaţă de 858 mp  cu nr. cad. 100406  şi construcţie în 
suprafaţă de 41 mp cu nr. cad. 100406-C1,  reprezentând sediu CVPS, situat pe str. 
Progresului nr.6 A, Marghita, înscrise în C.F. 100406, Marghita  
 
- Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 29.07.2010, 

Având în vedere: 
- raportul  de specialitate nr.5431 /21.07.2010 întocmit de d-na ing. Bisa Eva în calitate 

de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii publice, 
- raportul  de evaluare întocmit de expert evaluator prin care este estimată  valoarea de 

piaţă  a proprietăţii în vederea vânzării , procesul verbal al comisiei de negociere, 
- H..C.L. nr.45/2005, lit.B, pct.4  privind vânzarea  directă , fără licitaţie publică  a 

terenurilor  folosite de gospodării  ale populaţiei sau de agenţi economici 
- H.C.L.nr.51/29.04.2010 privind aprobarea în principiu a vânzării imobilului 

reprezentând sediu CVPS Marghita, teren-858 mp şi construcţie 41 mp, înscris în 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 Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi 
    În baza art.36 , alin 5 lit b şi art.123 din Legea administraţiei publice locale  

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

Art.1 Se însuşeşte raportul de evaluare  privind vânzarea  imobilului , teren  în 
suprafaţă de 858 mp  cu nr. cad. 100406  şi construcţie în suprafaţă de 41 mp cu nr. cad. 
100406-C1,  reprezentând sediu CVPS, situat pe str. Progresului nr.6 A, Marghita, 
înscrise în C.F. 100406, Marghita , către titularul dreptului de concesiune AJVPS 
Marghita, Clubul Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi. 

Art.2 Preţul de vânzare a imobilului de la art.1  din prezenta hotărâre  este de 12.500 
euro, preţ rezultat în urma negocierii pornind de la descrierile, constatările  şi calculele 
din Raportul de evaluare. Plata se va face în termen de 80 de zile  de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

Art.3 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului 
Marghita, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea 

teritoriului, AJVPS Marghita, Clubul Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, la dosar. 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
 

MARGHITA 
            Nr.81  din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  15  consilieri din  15 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
Hotărâre 

privind vânzarea la licitaţie publică deschisă cu strigare  a  imobilului  -   teren cu 
construcţii- proprietate privată a municipiului Marghita  , situat în comuna Popeşti, 
satul de vacanţă Pădurea Neagră , cu destinaţia iniţială : Casă de vacanţă ( vila 1) şi 

aprobarea  caietului de sarcini şi  instrucţiuni pentru ofertanţi 
 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2010, 

Având în vedere: 
- raportul  de specialitate nr.5433 /21.07.2010 întocmit de d-na ing. Bisa Eva în calitate 

de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii publice, 
- prevederile art.5 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea  publică şi 

regimul juridic   aplicabil acesteia, 
    În baza art.36 , alin 5 lit b şi art.123 din Legea administraţiei publice locale  

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

Hotărăşte: 
Art.1 Se aprobă  vânzarea la licitaţie publică deschisă cu strigare  a  imobilului  -   

teren în suprafaţă de 555 mp şi construcţie în suprafaţă de 162 mp- proprietate privată a 
municipiului Marghita  , situat în intravilanul  comunei Popeşti, sat Cuzap,  satul de 
vacanţă Pădurea Neagră , înscris în CF 50178 Popeşti sub nr. cad.50178. 

Art.2 Preţul de pornire la licitaţie publică deschisă  a terenurilor   de la art.1  din 
prezenta hotărâre este de   75.000  lei,  preţ rezultat din descrierile, constatările  şi 
calculele din Raportul de evaluare 

Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini  şi instrucţiuni pentru ofertanţi care vor sta la baza 
vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a  imobilului de la art. 1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Biroul de urbanism şi 
amenajarea teritoriului- compartimentul achiziţii publice 

Art.5 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului, la dosar. 
 

 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
 

MARGHITA 
            Nr.82 din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind atribuirea în folosinţă gratuită  a terenului în  suprafaţă de 150 mp/3746mp  

din nr. cad. 342 , proprietate publică  a municipiului Marghita,  către Parohia 
Ortodoxă din Cheţ  în vederea construirii unei case parohiale 

 
Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 

29.07.2010, 
Având în vedere: 

- raportul  de specialitate nr.5432 /21.07.2010 întocmit de d-na ing. Bisa Eva în calitate 
de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii publice, 

- cererea nr. 2607/09.04.2010 a Parohiei Ortodoxe din Cheţ  , prin care solicită 
atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei 
case parohiale; 

- H.C.L. nr. 28/07.08.2008  prvind darea în folosinţă gratuită  a suprafeţei de 1224 mp 
din nr. cad. 342, proprietate publică a municipiului Marghita  către Parohia Ortodoxă 
din Cheţ  în vederea construirii unei biserici 
    În baza art.36 , alin 5 lit b şi art.124 din Legea administraţiei publice locale  

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

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită  a terenului în  suprafaţă de 150 
mp/3746 mp din nr. cad. 342 , înscris în C.F. nr. 7427 Marghita ,proprietate publică  a 
municipiului Marghita, situat în Cheţ,  către Parohia Ortodoxă din Cheţ. 

 
Art.2 Atribuirea  în folosinţă gratuită se face în scopul construirii unei case parohiale 

lângă biserica ortodoxă existentă. Durata  atribuirii în folosinţă       este pe perioada 
existentei construcţiei .     

 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 

Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului, Parohia 
Ortodoxă din Cheţ, la dosar. 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
 

MARGHITA 
            Nr.83  din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 
Hotărâre 

- privind modificarea şi completarea H.C.L. nr . 44 din 25.03.2010 pentru atribuirea 
în folosinţă gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita a unor suprafeţe 
de teren de câte 500mp.  

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 29 iulie 
2010  
Avand in  vedere : referatul de specialitate al comisiei locale de aplicare a legilor 
fondului  funciar , nr. 5506  din 23.07.2010;H.C.L.nr. 44 din 25.03.2010 pentru atribuirea 
în folosinţă gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita a unor suprafeţe de teren 
de câte 500mp;  cererile depuse de Parohiile Ortodoxă, Parohia Reformată, Parohia 
Greco-Catolică, Biserica Penticostală Maghiară in vederea acordării unor suprafeţe  de 
teren in zona de est a oraşului pentru construire lăcaşuri de cult. 

In baza, art. 124 din Legea 215/2001 , R , Legea administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare  

Hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cuprinderea în domeniul privat a cotelor părţi din  teren, 
proprietate de stat  în suprafaţă de 705mp/3182 mp  identificat cu nr. top. 2008/1 înscris 
în CF nr.5615, Marghita şi  1295 mp/8143mp identificat cu nr. top. 2007 înscris în CF 
nr.5615 Marghita. 

Art. 2 Se aproba modificarea art.1 din  H.C.L.nr. 44 din 25.03.2010 pentru 
atribuirea în folosinţă gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita a unor 
suprafeţe de teren de câte 500mp. 

Art.3. Art. 1 din H.C.L nr.44/25.03.2010 va avea următorul conţinut „Se aprobă 
atribuirea in folosinţă gratuită a  unor cote părţi  de  teren înscrise in CF nr. 5615 
Marghita  din suprafeţele705mp/3182 mp  identificat cu nr. top. 2008/1, şi  
1295mp/8143mp identificat cu nr. top. 2007, după cum urmează. 
                  Parohia Ortodoxă III Sf.Treime            – 500mp 
                  Parohia Reformată Marghita                 -  500mp     
                  Parohia Greco-Catolica Marghita          -  500mp.  
                  Biserica  Apostolica Penticostală Maghiară ” Maranata” --  500mp” 

Art. 4 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art.1  din  
H.C.L.nr. 44 din 25.03.2010 pentru atribuirea în folosinţă gratuită unor unităţi de cult din 
municipiul Marghita a unor suprafeţe de teren de câte 500mp. 

Art. 5  Prezenta hotărâre se comunica cu: unităţile de cult, primarul municipiului 
Marghita,  Instituţia Prefectului Bihor,  biroul de urbanism  

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
MARGHITA 

            Nr.84  din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
Hotărâre 

privind trecerea locuinţelor pentru tineri  din proprietatea publică  a municipiului 
Marghita  în proprietatea publică a statului 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in şedinţa ordinară din 29  iulie 2010 
 Având în vedere referatul- expunere de motive întocmit de d-na jr. Demeter 
Cornelia în calitate de secretar al unităţii administrativ teritoriale Marghita,, adresa nr. 
8337/2008 din partea Guvernului României  , prin care se solicită Consiliului local al 
municipiului Marghita adoptarea unei hotărâri privind trecerea locuinţelor pentru tineri  
din proprietatea publică  a municipiului Marghita  în proprietatea publică a statului , 
 Cu respectarea: 
- Legii nr.89/2008 care modifică şi completează  Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea  

Agenţiei Naţionale pentru locuinţe; 
- H.G. nr.962/2001  modificată şi completată  de H.G. nr.165/2008 şi H.G. nr. 

889/2008  privind Normele metodologice  pentru punerea în aplicare a  prevederilor 
legii  

- prevederilor art. 9, alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea  publică şi 
regimul juridic  al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii 215/2001, Legea administraţiei publice locale , republicată, cu modificările 
ulterioare legale. 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1 Construcţiile  de locuinţe aferente imobilelor  identificate conform anexei  

la prezenta hotărâre  trec din proprietatea  publică a municipiului Marghita în proprietatea 
publică a statului , în vederea trecerii  acestora în proprietatea privată a statului conform 
prevederilor  legale. 
 Art.2 Construcţiile de locuinţe prevăzute la  art.1 , după trecerea lor în 
proprietatea  privată a statului, rămân  în administrarea Consiliului local  al municipiului 
Marghita  în vederea vânzării  locuinţelor /apartamentelor  către cei în drept, la cererea 
acestora, în condiţiile legii. 
 Art.3 Locuinţele/apartamentele prevăzute la art.2 , pentru care nu sunt înregistrate  
solicitări de cumpărare  în condiţiile legii, din partea titularilor  contractelor de închiriere 
, sau cele vacante se administrează  în continuare  ca locuinţe  pentru tineri , destinate 
închirierii. 
 Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Programe Construcţii  
Locuinţe  din cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 
 Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  Biroul 
de administrare a domeniului public şi privat  din cadrul Primăriei municipiului Marghita 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia   
MARGHITA 

            Nr.85  din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind aprobarea prelungirii  contractului  de închirierea nr. 1523/06.07.2009  şi a 
redevenţei pe durata prelungirii 

 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2010, 

 Având in vedere: 
- referatul de specialitate înregistrat cu nr. 5470/22.07.2010,  întocmit de d-na 

Demeter Cornelia în calitate de secretar al unităţii administrativ - teritoriale  
Marghita 

- cererea înregistrată la noi cu nr.. 1/4049/15..06.2010, din partea S.C. Gravitacio 
Instal SRL prin reprezentant Papp Laszlo, prin care solicită prelungirea 
contractului de închiriere nr. 1523/06.07.2009, 

- contractul de închiriere nr. 1523/06.07.2009, încheiat între Municipiul Marghita şi 
S.C. Gravitacio Instal SRL 

În baza art.36, alin.5 lit a şi lit.b , art.123 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată , cu modificările ulterioare, 

  
Hotărăşte: 

 
           Art. 1 Se aprobă prelungirea  contractului  de închiriere nr. 1523/06.07.2009 pe o 
perioadă de 1 an. 
 

Art. 2  Redevenţa închirierii este de  1,2 lei/mp./an pe teren şi 3,5 lei/mp/an 
pentru clădiri, sumă la    care se calculează şi se adaugă rata  inflaţiei.  

 
Art.3 Se încredinţează pentru prelungirea  contractului de închiriere nr. 

1523/06.07.2009, compartimentul juridic  
 

          Art. 4    Prezenta    se va comunica cu: Instituţia Prefectului Judeţului  Bihor; 
primarul municipiului Marghita; compartimentul  juridic;  S.C. Gravitacio Instal SRL. 

 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
MARGHITA 

            Nr.86  din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
Hotărâre 

 pentru analiza cererii depusă de dl. Nan Iosif, domiciliat in Marghita, str. Arany 
Janos  nr. 132 prin care solicită scutirea  impozitului pe clădiri şi teren, retroactiv 
din anul 2006. 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in şedinţa ordinară din 29  iulie 
2010 

Având in vedere  Raportul de specialitate al biroului de taxe si impozite locale , 
înregistrat sub nr. 1/3735 din 08.07.2010 precum şi  cererea cu actele justificative    
anexate de solicitant , dl  Nan Iosif , pentru scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi 
teren , retroactiv pentru anul 2006  

Ţinand cont de :  
- art. 284 alin. 1  lit.b  din Legea 571/2003 – Cod fiscal  
- art.1 al Decretului –lege nr. 118/1990, modificat prin Legea nr.189/2000 – privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate  din motive politice  de dictatura 
instaurată  cu începere de la 6 martie 1945   , precum şi a celor deportate   în 
străinătate ori  constituite în prizonieri , republicat cu modificările şi completările  
ulterioare; 

- art.125  alin2 lit.e din O.G. 92/2003- Codul de procedură fiscală 
             In conformitate cu art. 36  alin. 4 lit. c  din  Legea 215/2001, legea administraţiei 
publice locale, republicată , cu modificările si completările ulterioare 
 
                                                                       Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aprobă cererea d-lui Nan Iosif, domiciliat în Marghita, str. Arany Janos  
nr. 132 prin care solicită scutirea  impozitului pe clădiri şi teren, retroactiv din anul 2006. 
 

Art. 2 Prezenta se comunica cu : primarul municipiului Marghita; Instituţia 
Prefectului Bihor; Biroului taxe şi impozite locale; d-lui Nan Iosif. 
 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă 

                           Lupău Gheorghiţă                                              
          Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar 
jr. Demeter Cornelia           

 
MARGHITA 

            Nr.87 din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
Hotărâre 

privind  validarea Dispoziţiei  primarului nr.647 din 16.07.2010 privind  rectificarea 
bugetului local al municipiului Marghita în urma repartizării infuenţelor rezultate 

din recalcularea sumelor repartizate prin H.G. 369/2010 
 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
29.07.2010, 

Având in vedere: 
-  referatul   de specialitate nr.5450/ 22. 07.2010 întocmit de  d-na ec. Kalmar Ilona 
Gyongyi în calitate de sef birou buget contabilitate , 
- adresa  nr. 32783/07.07.2010 a D.G.F.P. a Judeţului Bihor prin care s-a  aprobat 

repartizarea influenţelor  rezultate din recalcularea sumelor defalcate  din taxa pe 
valoare adăugată  în baza prevederilor H.G.369 /2010, pentru modificarea si 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2009 privind finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor 
de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 

- având în vedere prevederile art. 19 alin. (2), art.20 alin. (1) lit. c şi art. 82  din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- luând act de Dispoziţia   primarului nr. 647 din 16.07.2010 privind  rectificarea 
bugetului local al municipiului Marghita în urma repartizării influenţelor rezultate din 
recalcularea sumelor repartizate prin H.G. 369/2010 
In baza art. 36, alin.4 lit. a si art.45 din Legea administraţiei publice locale 

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

Hotărăşte: 
Art. 1 Se validează Dispoziţia primarului nr. 647 din 16.07.2010 privind  

rectificarea bugetului local al municipiului Marghita în urma repartizării influenţelor 
rezultate din recalcularea sumelor repartizate prin H.G. 369/2010 , prevăzută în anexa 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta  hotărâre se comunica cu: Primarul municipiului; Marghita; 
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; D.G.F.P.- Bihor; Biroului contabilitate ;la dosar. 
 
 

   
Preşedinte de şedinţă 

                           Lupău Gheorghiţă                                              
          Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar 
jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr.89   din 29.07.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  16  consilieri din  16 prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
          
 
     Hotarare  

 - 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 

 
 
 

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

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 

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 
 
 
                                                                 Hotaraste: 
 
Art. 1 Se stabilesc ca eligibile în vederea acordării unui ajutor financiar următoarele  
asociatii care desfăşoară programe culturale: 
      Asociatia Kecenlet -.Tabara de dans popular  editia a V-a   
      Asociatia Culturala Margaritarul  -Creatie, prezentare, cântece şi poezie  
      Asociatia  Culturală Artistica Barcaul- Turneu Internaţional  de dans popular  
 
 
Art. 2   Se acordă  următoarele sume  din bugetul cu destinatie cultură  
      Asociatia Kecenlet -.Tabara de dans popular  editia a V-a  1500 lei  
      Asociatia Culturala Margaritarul  -Creatie, prezentare, cântece şi poezie -1300 lei 
      Asociatia  Culturală Artistica Barcaul- Turneu Internaţional  de dans popular – 1300 
lei 
 
Art. 3  Prin grija compartimentului juridic se vor încheia contractele privind finanţarea 
activităţii din cadrul programelor aprobate  
 
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu : 
                              Institutia Prefectului Bihor 
                              Primarul municipiului Marghita 
                              Asociatiile prevăzute la art. 1  
                              Biroul contabilitate 
                              Compartimentul juridic 

Preşedinte de şedinţă 



                           Lupău Gheorghiţă                                              
          Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar 
jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr.88   din 29.07.2010 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIUL MARGHITA 
JUDETUL BIHOR 
 
 
 
    Hotarâre  
- pentru trecerea din proprietatea publica a municipiului si administrarea 
Consiliului local  in proprietatea publica a statului si administrarea M.A.I.  -I.P.J- 
Bihor  a  unei parti din imobilul   situat in Marghita, str. Piata Independentei  nr. 
19, jud. Bihor .  
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 29 
iulie 2010  
           Vazand: raportul de specialitate nr. 5417 din 21.07.2010  
                           adresa Secretariatului General al Guvernului    nr. 20/10000 din 
18.06.2010   
            In baza art. 9 alin. 2 din Legea 213/1998 privind  proprietatea  publică si regimul 
juridic al acesteia  precum si Legea 215/2001, legea administratiei publice locale  
           
                                           Hotaraste:  
 
Art. 1 Se aproba trecerea din proprietatea publica a  municipiului si administrarea 
Consiliului local  in proprietatea publica a statului si administrarea M.A.I.  -I.P.J- Bihor  a  
unei parti din imobilul   situate in Marghita, str. Piata Independentei  nr. 19 conform  
anexei.  
 



Art. 2 Prezenta hotarare se va comunica :     M.A.I. /IPJ Bihor 
                                                                       Institutia Prefectului Bihor 
                                                                       Biroul de administrare a domeniului public si 
privat   
                                                                      La dosar 
 
 
 
  Presedinte de sedinta 
                 Lupău Gheorghita                                               Contrasemnează 
                                                                                                        Secretar 
                                                                                                 Demeter Cornelia 
 
Marghita 
Nr. 90 din 29.07.2010   
      
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

          
   Anexa la HCL nr.90 /29.07.2010 

 
 
 
 
 
 

 
Nr.crt. Locul unde este 

situate imobilul 
care se transmite 

Persoana juridica 
de la care  se 
transmite 
imobilul 

Persoana juridica 
la care se 
transmite 
imobilul 

Caracterisiticile 
tehnice ale 
imobilului  
Nr. incăperi  
Suprafaţa utilă 

Nr. inventar 
M.F. 

1. Judetul Bihor 
Marghita 
Str. Piata 
Independentei 
nr. 19  

Consiliul Local  
Marghita  

M.A.I. –
I.P.J.Bihor 

 
       2 
36,72 mp. 

111.900 
(partial) 

 
 
 
 



 
Presedinte de sedintă 
   Lupău Gheorghită                                                                  Contrasemnează 
                                                                                                         Secretar 
                                                                                                    Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita 
 

Hotarare 
   Pentru modificarea  si completarea art.3 si art. 4 din  HCL nr. 5 din  28.01.2010 
privind aprobarea concesionarii serviciului public de administrare a parcarilor 

publice cu plata din municipiul Marghita 
 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din  
29.07.2010 
Avand in vedere:   
                  referatul de specialitate nr. 5541 din 26.07.2010 intocmit de sef birou 
urbanism  
                   HCL nr. 5  din  28.01.2010 privind aprobarea concesionarii serviciului public 

de administrare a parcarilor publice cu plata din municipiul Marghita 
                  Avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local  
In baza art.  36 alin. 2 lit.c , alin. 5  lit. a , art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit. b  
corroborate  cu prevederile art. 123 alin. 1 din legea 215/2001, legea administratiei 
publice locale, R, cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                                                 Hotaraste: 
 

Art. 1 Se modifică   art. 3 din HCL nr. 5 din  28.01.2010 privind aprobarea 
concesionarii serviciului public de administrare a parcarilor publice cu plata din 
municipiul Marghita in sensul prelungirii duratei de concesiune a serviciului  de la 2 ani 
la 5 ani cu posibilităţi de prelungire. 

Art. 2 Se completează art. 4 din HCL nr. 5 din  28.01.2010 privind aprobarea 
concesionarii serviciului public de administrare a parcarilor publice cu plata din 



municipiul Marghita , avand următorul continut: “ Se aprobă caietul  de sarcini, in formă  
revizuită, avand in vedere Regulamentul  de organizare si functionare  a 
administrării parcărilor publice in municipiul Marghita, aprobat prin HCL  nr. 
65/2010, în vederea  concesionării prin  licitaţie publică a serviciului public de 
administrare a parcărilor publice cu plată în municipiul Marghita. “ 

Art. 3 Prezenta se comunica cu: Instituitia prefectului Bihor 
                                                     Primarul municipiuli Marghita 
                                                     Biroul de urbanism si amenajare a teritoriului  
                                                     Spre afisare 
 
             Presedinte de sedinta 
                 Lupău Gheorghita                                               Contrasemnează 
                                                                                                        Secretar 
                                                                                                 Demeter Cornelia 
 
Marghita 
Nr. 91din 29.07.2010   
      
                       
 


	Hotărâre

