
 
 CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 
 

 
Hotarare 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe perioada iunie 2010 – august 2010 
 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita , intrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2010 
 
Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea administraţiei publice locale, legea 

215/2001 , republicată, cu modificarile şi  completările ulerioare coroborat  cu art. 41 din 

aceeasi lege 

Cu respectarea  regulamentului  propriu de organizare al Consiliului Local  Marghita 

unde se prevede alegerea in ordine alfabetica  pe o perioadă  de trei luni a preşedintelui de 

şedinţă 

                                                             

Hotărăşte: 

 

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

şedinţele Consiliului Local Marghita din lunile iunie 2010 – august  2010, domnul Lupău 

Gheorghiţă 

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

municipiului Marghita, la dosar.  

 

 
 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
             Horvath Sandor                                          Secretar jr.  Demeter Cornelia  
 
 

 
 

MARGHITA 
            Nr. 67 din 24.06.2010 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14 prezenti 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotarare 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din    24 iunie 

2010  şi aprobarea procesului verbal al şedintei anterioare 
 

 
 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 24 iunie    
2010 , 
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia 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 sedintei ordinare din  24iunie 2010 . după cum urmează: 
 
1 Proiect de hotărâre privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 
de Ministerul Sănătăţii  în Spitalul orăşenesc „ Dr. Pop Mircea” către autorităţile publice 
locale  

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

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind  activitatea asistenţilor 
personali desfăşurată  în semestrul I  al anului 2010.  

Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
           Raport de avizare:  Comisia socială, cultură, sport, tineret, învăţământ 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării în principiu şi stabilirea   locaţiei pentru 
amplasarea bustului eroului naţional Avram Iancu.  

Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
           Raport de avizare:  Comisia socială, cultură, sport, tineret, învăţământ 
          Comisia de urbanism 
4.Proiect de hotărâre privind  acordarea de sprijin financiar  pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase  de pe raza municipiului Marghita 

Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel  
Raport de avizare: Comisia de  buget finante, 
Comisia juridică  
Comisia socială, cultură, sport, tineret, învăţământ 

5.Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare, aprobarea preţului de 
pornire , a caietului de sarcini şi a studiului de oportunitate,pentru vânzarea la licitaţie 
publică deschisă a terenurilor proprietate privată a municipiului Marghita situate în str. 
Progresului.  



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

6.Proiect de horărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Marghita cu alte  
consilii locale , în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară 
ECOLECT GROUP 

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

7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea  în domeniul privat  al municipiului Marghita a 
unor suprafeţe de teren  ocupate de construcţii  . 

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

8. Poiect de hotărâre priviond modificarea HCL 35/1999 care a stat la baza 
H.G.nr.970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al 
municipiilor , oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, în privinţa amplasamentului 
Spitalului municpal “Dr. Pop Mircea “ Marghita, conform documentaţiei cadastrale. 

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea preţului de pornire la licitaţie a terenurilor 
situate în municipiul Marghita, cartier N.Bălcescu, propuse spre concesionare în vederea 
amenajării unei parcări auto. 

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

10. Proiect de  hotărâre  privind acordarea dreptului de servitute prin parcul pentru copii 
str. Calea Republicii pentru accesul la proprietatea privată  a d-lui Popa Adrian. 

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

 Comisia de urbanism 
11. Probleme curente        

 
 
Art.  2 Se aprobă suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind 

desemnarea a doi reprezentanti    ai Consiliului Local al municipiului Marghita în 
Consiliul de administratie  al Spitalului municipal Dr. Pop Mircea din Marghita 



Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia de  buget finante   
 
Art. 3  Se  aprobă procesul   verbal al sedinţei   ordinare  din  31. 05.2010  în 

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

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

Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
 

 
MARGHITA 

            Nr. 68  din 24.06.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  14  consilieri din  14 prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNCIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii  în Spitalul municipal  „ Dr. Pop Mircea” Marghita către Municipiul 
Marghita 

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  24 iunie 
2010,  
 Având în vedere: 
- Referatul de specialitate nr.4419 /18.06.2010, întocmit de d-na Demeter Cornelia, în 
calitate de secretar al municipiului Marghita, avizul favorabil al:  Comisiei de  buget 
finante- comisiei de administrare a domeniului public si privat ,Comisiei juridice, 

- Adresa nr. 6470/14.06.2010 a Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, înregistrată la 
Primăria municipiului Marghita cu nr. 4265/14.06.2010, 

- prevederile O.U.G nr.48/2010  pentru modificarea şi completarea  unor acte 
normative  din domeniul sănătăţii  în vederea descentralizării, 

- prevederile O.U.G nr.162/2008 privind transferul de atribuţii  şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice  către autorităţile publice locale  

- dispoziţiile H.G., nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii  managementului  
asistenţei medicale  la autorităţile publice locale  care au desfăşurat faze-pilot , precum şi 
a listei  unităţilor sanitare  publice cu paturi  pentru care se transferă  managementul  
asistenţei medicale  către autorităţile administraţiei  publice locale .  

În baza art. 36 alin. 2 lit.d şi alin 6 lit a  pct.3 din Legea administraţiei publice locale  
nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii  în Spitalul municipal  „ Dr. Pop Mircea”Marghita către  Municipiul 
Marghita  

 Art.2 Se împuterniceşte dl. Talpoş Dorel –Marcel – primar al municipiului 
Marghita  şi d-na Kalmar Ilona Gyongyi – şef birou buget- contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita , pentru  semnarea 
protocolului de  predare- preluare  în vederea transferului  managementului asistenţei 
medicale al Spitalului municipal „ Dr.Pop Mircea” Marghita. 
 Art.3 Prezenta hotarâre se comunica cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, 
Primarul municipiulu Marghita, Direcţia de Sănătate Publică Bihor, la dosar . 
 
        Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
         Lupău   Gheorghiţă                                       Secretar jr.  Demeter Cornelia  
 
 

MARGHITA 
            Nr.69 din 24.06.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14  prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind aprobarea raportului de activitatea a asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2010 
 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24 iunie 2010, 
Văzând referatul Serviciului Administraţie locală , Autoritate tutelară şi Asistenţă socială 
nr.4416/18.06.2010, întocmit de d-na Ciupe Elena în calitate şef serviciu ‚avizul favorabil 
al comisiei Comisia socială, cultură, sport, tineret, învăţământ, 

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

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.l -Se aprobă raportul de activitate al asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav pentru perioada ianuarie- iunie  2010, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Lupău Gheorghiţă          
            
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                             Secretar jr.Demeter Cornelia 
 
MARGHITA 
Nr.70/ 24.06.2010 
 
 
 
Adoptată cu  14 voturi pentru din 14 consilieri prezenţi 
 



Anexa la H.C.L. nr. 70/24.06.2010  
  
 

RAPORT 
PRIVIND ACTIVITATEA  ASISTENŢILOR  PERSONALI  DESFĂŞURATĂ  ÎN  

SEMESTRUL I  AL ANULUI 2010  
  

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

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

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

Ţinând cont de aceste aspecte, în 2010/semestrul I, Serviciul Administraţie locală 
autoritate tutelară şi  asistenţă socială, raportează următoarele: 

Dinamica angajarii asistentilor personali. 
1. In perioada 01.01.2010-30.06.2010 au fost angajaţi un număr de  6 asistenţi 

personali şi s-au înregistrat un număr de 2 sistări ale contractului individual de munca al 
acestora . Sistările contractelor de munca, s-au datorat: un caz datorită decesului 
persoanei cu handicap si  un caz datorită opţiunii pentru primirea unei îndemnizaţii lunare 
conform art. 41, alin.3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. Nu s-au semnalat situaţii de desfacere a contractului de muncă 
al asistenţilor personali care să afecteze negativ starea bolnavului. 

2. La data de 30.06.2010, in evidentele Serviciului, se afla un număr de 38  
persoane cu handicap grav care beneficiază de asistent personal angajat pe baza de 
contract individual de munca, si 1 asistent personal cu contractul individual de muncă 
suspendat , acesta fiind in concediu pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani 

3. Conform evidentelor Serviciului asistenţii personali îngrijesc un număr de 18 
copii cu dizabilităţi şi 20 persoane adulte cu handicap. 



 
b) Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada 

concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a 
centrelor de tip respiro. 
  Referitor la acest aspect precizăm că pe raza municipiului nu sunt înfiinţate şi nu 
funcţionează Centre de tip respiro. Menţionăm ca aceste Centre urmează a fi înfiinţate ca 
structuri fără personalitate juridică în subordinea consiliilor judeţene, în structura 
Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului, cu avizul şi sub 
îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. . 
Întrucât nu sunt condiţii de înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de 
odihnă si nu există nici posibilitatea găzduirii bolnavului într-un Centru de tip respiro, s-a 
luat măsura legală de acordare pentru persoana cu handicap grav a unei îndemnizaţii 
echivalente cu salariul net al asistentului personal. Indemnizaţia echivalenta cu salariul 
net al asistentului personal se va acorda in luna august 2010 unui număr de 38 persoane 
cu handicap grav, iar un număr de 38 asistenţi personali vor beneficia astfel de concediu 
de odihna, in lunile august-septembrie. 
 

c) Informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi. 
Preciză m că în conformitate cu prevederile art. 37, lit. a din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenţii personali 
au obligaţia sa participe o data la 2 ani la o instruire organizata de angajator. Tematica de 
instruire a fost stabilita prin Ordinul nr. 319/02.10.2007 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emis in termen de 90 de zile de la data intrării 
in vigoare a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap. Instruirea a unui număr de 31  asistenţi personali a avut loc in data de 
08.10.2009 la sediul Primăriei Marghita, cu sprijinul Fundaţiei Ruhama -Oradea, 
prelucrându-se tematica sus menţionată. 

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

următoarele aspecte: modul in care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale ale 
asistentului personal, evaluarea sociala si psihologica atât a asistentului personal cat si a 
persoanei cu handicap grav. În urma anchetelor sociale efectuate la domiciliul 
persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. In cursul anului 
2010/semestrul I au fost controlate la domiciliu un număr de 40  persoane cu handicap 
grav, care nu au sesizat aspecte negative legate de activitatea asistentului personal dar şi-
au manifestat dorinţa ca societatea să fie mai deschisă la problemele lor, în special 
privind socializarea, integrarea in şcolile speciale, şi participarea la activităţi sportive, 
culturale si distractive. 
  

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

aceasta forma de protecţie in locul asistentului personal. Menţionăm ca în anul 
2010/semestrul I s-au înregistrat un număr de 8 cazuri noi de acordare a îndemnizaţiei 



pentru persoanele cu handicap grav sau pentru reprezentanţii legali ai acestora , numărul 
total fiind de 84 de îndemnizaţii. 

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

In concluzie, apreciem că serviciile acordate persoanelor cu handicap grav prin 
intermediul Compartimentului de specialitate al municipiului Marghita, în speţă 
angajarea asistentului personal, sunt de bună calitate, sunt monitorizate de inspectorii 
compartimentului de specialitate iar prin acţiunea preventivă a acestora s-a evitat apariţia 
conflictelor şi rămânerea in familie a bolnavului. De asemenea s-a accentuat asupra 
consilierii psihologice a asistenţilor personali in special in cazul in care bolnavul suferă 
de afecţiuni mintale. 

Prezentăm mai jos  situaţia privind dinamica angajării asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a îndemnizaţiilor lunare. 
  
 

L
un

a 

Numărul de asistenţi 
personali pentru 
persoanele cu handicap 

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

Număr 
TOTAL 
asistenţi 
personali şi 
număr total 
îndemnizaţii 

TOTAL 
din 
care: 

Copii Adulţi 
TOTAL, 
din care 

Părinţi/ 
reprezentant 
legal 

Adulţi/ 
Reprezent. 
        legal 

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

31.12. 
2009 34 17 17 95 14 81 129 
IAN 0 0 0 -5 0 -5 -5 
FEB +1 0 +1 -2 -1 -1 -1 
MART +1 +1 0 -3 -3 0 -2 
APR +2 0 +2 -2 0 -2 0 
 MAI 0 0 0 0 0 0 0 
IUN 0 0 0 +1 0 +1 +1 
SEM I 
2010 38 18 20 84 10 74 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Lupău Gheorghiţă          
            
        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                             Secretar jr.Demeter Cornelia 



CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind aprobarea amplasării în principiu şi stabilirea   locaţiei pentru 

amplasarea bustului eroului naţional Avram Iancu 
 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2010, 

Având în vedere: 
- adresa nr.4262/14.06.2010 prin care Societatea Culturală „ Avram Iancu” , filiala 
Marghita , solicită aprobarea locaţiei şi   amplasării unui monument reprezentând bustul 
eroului naţional Avram Iancu, în municipiul Marghita, avizul favorabil al Comisiei 
socială, cultură, sport, tineret, învăţământ şi Comisiei de urbanism, 
- raportul de specialitate nr.4417/18.06.2010 întocmit de d-na Demeter Cornelia, în 
calitate de secretar al municipiului Marghita 
- prevederile Legii 422/2001privind protejarea monumentelor istorice art.3, art.36 

 În baza art.36alin(2)  lit.d şi art.6 lit a , pct.10 din Legea administraţiei publice 
locale  nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Hotărăşte: 

 
 Art.1 Se aprobă , în principiu, amplasarea bustului eroului naţional „ Avram 
Iancu”, în parcul din  faţa Casei de Cultură Marghita.,teren proprietate publică a 
municipiului Marghita,   
 Art.2 Amplasarea bustului se va face după obţinerea certificatului de urbanism şi 
a  avizului Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiuluiMarghita, Instituţia 
Prefectulşui Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului,Asociaţiei 
Culturale „ Avram Iancu” Marghita. 
 

 
 
 
Presedinte de sedintă 

                           Lupău Gheorghiţă                                              
          Contrasemnează 

                                                                                                                   secretar 
                                                                                                             jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr.71 din 24.06.2010 
 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14 prezenti 

 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotararea  
privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita. 

 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2010, 

 Văzând referatul  de specialitate  al doamnei contabile Kalmar Gyongyi  prin care se 
propune repartizarea sumelor pentru cultele religioase 

 Având în vedere : 

- solicitările de acordare a suvenţiei financiare de la bugetul local a unităţilor de cult 
aparţinând cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita. 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/30 august 2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru culte religioase  recunoscute din România şi modificată prin 
Legea 125/18 martie 2002. 

- H.G. 1470/12.12.2002 privind aprobarea normelor metodologice  pentru aplicarea 
prevederilor O.G. 82/2001 

- HCL nr. 31 din 12 martie 2010, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
Avand avizul favorabil al comisiei  de specialitate  
In baza legii  45 din legea nr. 215/2001,legea administratiei publice locale , 

republicată, cu modificărileşi completările ulterioare 

                                                       Hotărăşte : 

Art. 1 Se aprobă repartizarea sumelor pentru următoarele cultele religioase 
pentru  lucrări de întreţinere şi construcţie astfel  :       
    

Nr. 
Crt. 

Denumire cult 
Adresa 

Suma 
repartizată pe anul 2010  

1 Parohia Ortodoxa 
Marghita I 

1.000 lei  

2 Parohia Ortodoxa 
Marghita II  

1.000 lei 

3 Parohia Ortodoxă Cheţ  1.000 lei 
4 Parohia Ordodoxa 

Ghenetea  
1.000 lei 

5 Parohia Romano-
Catolica 

1.000 lei 

6 Parohia Reformată 
Marghita 

1.000 lei 

7 Parohia Reformata Cheţ 1.000 lei 
8 Parohia Greco-Catolcia 

Marghita  
1.000 lei 

9 Parohia Greco-Catolica 
Ghenetea  

1.000 lei 

10 Parohia Greco-Catolica 
Cheţ 

1.000 lei 



11 Biserica Penticostală 
Salem  

1.000 lei 

12 Biserica Penticostală 
maghiara  

1.000 lei 

13 Biserica baptista “ Sfinta 
Treime” 

1.000 lei 

14 Biserica baptista 
maghiară 

1.000 lei 

15 Biserica baptista Cheţ  1.000 lei 
 Total: 15.000 lei  

 

 

Sumele respective vor fi repartizate pe cele 4 trimestre prin grija Biroului  buget-

contabilitate, in baza sumelor aprobate prin HCL nr. 31 din 12 martie 2010. Diferenta de 

65.000 lei va fi repartizată proprorţional cu numărul enoriaşilor declaraţi  la ultimul  

recensământ al populaţiei si in functie de procentul de realizare a bugetului  local.  

 Art. 2 Cultele religioase beneficiare a sumelor respective  au obligaţia de a depune acte 

justificative pentru decontarea sumelor până la 31. decembrie a fiecărui an. În cazul  primirii 

sprijinului financiar în a doua parte a trim. IV, justificarea se va face în cel mult 45 de zile de la 

primirea acestuia.  

 Art. 3 Prezenta  hotărâre  se va comunica : Institutiei Prefectului Judeţului Bihor 
primarului municipiului Marghita ;Biroului contabilitate;cultelor religioase beneficiare.  

       

 
 
 
                        Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              
                                                                                                          Contrasemnează 
                                                                                                                   secretar 
                                                                                                              Demeter Cornelia           
 
 

MARGHITA 
            Nr. 72 din 24.06.2010 
 
 
 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14  prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind însuşirea rapoartelor de evaluare, aprobarea preţului de pornire , a 
caietului de sarcini ,pentru vânzarea la licitaţie publică deschisă a terenului 

proprietate privată a municipiului Marghita situat în str. Progresului. 
Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 

24.06.2010, 
Având în vedere: 
raportul  de specialitate nr.4487 /21.06.2010 întocmit de d-na ing. Bisa Eva în 

calitate de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii publice, avizul favorabil 
al Comisiei de  buget finante- comisiei de administrare a domeniului public si privat 
,Comisiei juridice, Comisiei de urbanism, rapoartele de evaluare întocmite de expert 
evaluator prin care este estimată  valoarea de piaţă  a proprietăţii în vederea vânzării , 
caietul de sarcini , 

    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 însuşesc rapoartele de evaluare  privind vânzarea la licitaţie publică 

deschisă a terenului proprietate privată a municipiului Marghita  , situat pe str. 
Progresului în suprafaţă de 15.058 mp ,care se constituie din: 666 mp având nr.cad.1179; 
555 mp având nr.cad.1183;  555 mp având nr. cad.1184; 630 mp având nr. cad.101144, 
lot 1; 630 mp având nr. cad.101145, lot 2; 630 mp având nr. cad.101146, lot 3; 630 mp 
având nr. cad.101147, lot 4; 630 mp având nr. cad.101148, lot 5; 630 mp având nr. 
cad.101149, lot 6; 630 mp având nr. cad.101150, lot 7; 1680 mp având nr. cad.101151, 
lot 8; 600 mp având nr. cad.101131, lot 1; 600 mp având nr. cad.101132, lot 2; 600 mp 
având nr. cad.101133, lot 3; 600 mp având nr. cad.101134, lot 4; 598 mp având nr. 
cad.101135, lot 5; 598 mp având nr. cad.101136, lot 6; 600 mp având nr. cad.101137, lot 
7; 600 mp având nr. cad.101138, lot 8; 600 mp având nr. cad.101139, lot 9; 600 mp 
având nr. cad.101140, lot 10; 598 mp având nr. cad.101141, lot 11; 598 mp având nr. 
cad.101142, lot 12; 

 
Art.2 Preţul de pornire la licitaţie publică deschisă  a terenurilor   de la art.1  din 

prezenta hotărâre va fi preţul din rapoartele de evaluare, 
 
Art.3 Se aprobă Caietele de sarcini care vor sta la baza vânzării prin licitaţie publică 

a terenurilor  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 municipiuluiMarghita, Instituţia 

Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului, la dosar. 
 

 



Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   secretar 
                                                                                                             jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr.73 din 24.06.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14 prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL  LOCAL  AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
  

 
 

Hotărâre 
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP 

 
 
 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2010, 

Având în vedere Raportul de specialitate nr .4413/18.06.2010  al  
Compartimentului de mediu şi Expunerea de motive nr. 4414/18.06.2010 ,a primarului 
municipiului Marghita privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Ecolect Group, avizul favorabil al:  Comisiei de  buget finante- comisiei de administrare 
a domeniului public si privat ,comisiei de  urbanism  

Ţinând cont de prevedere: 
- art. 11, 12, 13, ale art. 36, alin. (7), lit. c) şi ale art. 92 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

-  Legii serviciilor de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

-  Legii nr.27 din 2007 privind aprobarea OUG nr. 61 din 2006 pentru modificarea 
şi completarea OUG nr.78 din 2000 privind regimul deşeurilor, ale H.G. 
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice, 

-  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

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

 
HOTĂRÂŞTE 

 
  Art.1  Se  constituie Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT 

GROUP, cu participarea  municipiului  Marghita , prin Consiliul Local  Marghita, în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT GROUP”,  persoană 
juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 
republicată  în calitate de membru fondator . 

 Art.2 Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOLECT GROUP conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.3  Se împuterniceşte Dl.Talpoş Dorel-Marcel , primar al municipiului 
Marghita, cetăţean român, născut la data de 30.01.1968 la Marghita, jud. Bihor, 
domiciliat în municipiul Marghita, str. Borsecului nr. 29, ap.1, jud. Bihor, posesor al  C.I. 
seria XH, nr.554724, eliberat(ă) de SPCLEP Marghita la data de 14.05.2008, să semneze 



în numele şi pe seama Consiliului Local Marghita, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ..ECOLECT GROUP., anexate la prezenta hotărâre şi să 
reprezinte Consiliul Local  Marghita în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

               Art.4  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT GROUP” va avea 
sediul în România, Mun. Oradea, str. Parcul Traian nr.5, jud Bihor, şi un patrimoniu 
iniţial de 5000 de Ron.  
         Art.5 Se împuterniceşte domnul Vamos Tibor consilier juridic în cadrul Consiliului 
Judeţean Bihor identificat prin CI seria XH nr.614948  eliberat de SPCLEP Marghita la 
data de 08.05.2009 să efectuze toate demersurile necesare dobândirii personalităţii 
juridice a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group. 
        Art.6 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 
Marghita  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Art.7      Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
- Consiliul Judeţean Bihor Direcţia Tehnică- Compartimentul Unitatea  de 
Implementare a Proiectului  

                     -     Primarul municipiului Marghita 
 

 
 
 
 
 
 
                      Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              
                                                                                                 

          Contrasemnează 
                                                                                                                   secretar 
                                                                                                              Demeter Cornelia           
 
 
 
 

MARGHITA 
            Nr.74 din 24.06.2010 
 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 13 consilieri din 13 prezenti 
 
 
 
 
  
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNCIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind  cuprinderea în domeniul privat al localităţii a  unor terenuri situate in 
intravilan     pe care sunt edificate  constructii , situate in Marghita . 

 Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  24 iunie 
2010,  
 Având în vedere: 
 Referatul comisiei locale de aplicare a legilor proprietatii, nr.4418 din 18.06.2010 
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, avizul favorabil al  Comisiei de administrare a domeniului public si privat 
,Comisiei juridice, Comisiei de urbanism 
 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 aprobă cuprinderea în domeniul privat al municipiului Marghita a 
următoarelor suprafeţe de teren pe care sunt edificate constructii , situate în intravilanul 
localităţii Marghita . 
Suprafaţă totală  1895 mp.   care se compune din : 
- cota de 317/809 mp. din nr. topo. 411/1, inscris in C.F. 727 Marghita, 
- cota de 829/2208 mp. din nr. topo. 410, inscris in C.F. 753 Marghita,  
- cota de 248/780 mp. din nr. topo. 411/5, inscris in C.F. 2684 Marghita, 
- cota de 63/931 mp. din nr. topo. 452/3, inscris in C.F. 2684 Marghita, 
- cota de 152/1566 mp. din nr. topo. 453/3, inscris in C.F. 2684 Marghita, 
- cota de 144/1091 mp. din nr. topo. 456/1, inscris in C.F. 2684 Marghita, 
- cota de 54/795 mp. din nr. topo. 407/2, inscris in C.F. 538 Marghita, 
- supraf.de 88 mp cu nr.topo.1473/1, înscris în C.F. 100339 Marghita 

Art.2 Se aprobă  cuprinderea în domeniul privat al municipiului Marghita a 
următoarelor construcţii în suprafaţă totală de 479 mp după cum urmează: cabinete 
medicale  cu suprafaţa construită  de 351 mp  şi 83 mp, laborator de analize medicale cu 
suprafaţa de  45 mp, situate pe str. Calea Republicii nr. 29  

Art.3 Prin grija compartimentului de cadastru se va proceda la întabularea 
terenului în CF Marghita.  

Art.4 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, 
Primarul municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, la dosar . 
 

Preşedinte de şedinţă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   secretar 
                                                                                                      jr. Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr. 75  din 24.06.2010 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a  13 consilieri din 13 prezenti 



  CONSILIUL LOCAL AL  AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 

      
Hotărâre 

      pentru modificarea şi completarea HCL nr. 35/1999, cu modificarile si 
completarile ulterioare  , privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Marghita si stabilirea regimului juridic la unele 
terenuri 

 
 Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa din data de 24.06. 2010 ,  
 Având în vedere: 
- expunerea de motive precum si Raportul de specialitate nr.4421  din  18..06.2010, al 
compartimentului cadastru, avizul favorabilal Comisiei de administrare a domeniului 
public si privat ,Comisiei juridice, Comisiei de urbanism 
  -HG nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor;   
-Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;Legea 
18/1991privind  aplicarea legii fondului funciar, cu nmodificările 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 aprobă modificarea HCL nr. 35/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Marghita după cum urmează: 

1. Poziţiile nr.  409- 424 se anuleaza  dându-se următorul continut: 
Pozitia 409:  
  coloana 1  va avea următorul cuprins :  cod de clasificare 1.6.2. 
  coloana 2, va avea următorul cuprins:” Spitalul municipal Dr. Pop Mircea „  bloc 
A-E , camera de garda, birou de primire, magazii si atelier ,spalatorie, casa 
pompe, turn apa, , depozite, garaj, chiosc alimentar  
    coloana 3 va avea următorul cuprins   Str. Eroilor nr. 12 nr. cadastral 373 
,suprafata totala de 13127 mp. din care suprafata construita  3675  mp.,” 
  coloana 4 va avea urmatorul cuprins: 1968 
, coloana  5 va avea urmatorul cuprins: „  96.609.920,52 lei ” 
Poziţia nr. 410 
 coloana 1  va avea următorul cuprins :           cod de clasificare 1.6.4. 

           coloana 2, care va avea următorul cuprins:” centrala termica”,            coloana 3,   
care va avea următorul cuprins:” Str. Eroilor nr. 12 nr. cadastral 373  , suprafata 
construita  52 mp. ”,  
 coloana 4 va avea următorul cuprins:  ” 1968” 

           coloana 5 va avea următorul cuprins:   216.837,91 lei   
Pozitia 411: 



 coloana 1  va avea următorul cuprins :           cod de clasificare 1.6.2 
 coloana 2, care va avea următorul cuprins. Bloc alimentar  si magazie 
 coloana 3 va avea următorul cuprins   Str. Crisan nr. 11/A, suprafata teren  785 
mp. , supraf. construita 515 mp.  

           coloana 4  va avea urmatorul cuprins: 1983  
           coloana 5 va avea următorul cuprins: 1.511.983,70 lei  

  
Art. 2  Se incredinteaza Biroul de administrare a domeniului public si privat  pentru 
inaintare la Consiliul Judetean a hotararii respective in vederea completarii HG  970/2002 
privind atestarea domeniului public al judetului Bihor 
 
Art.3 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrarte a dopmewniului 
public şi privat, Biroului buget-contabilitate,la dosar . 
 

 
 
 
 
Presedinte de sedintă 

                           Lupău Gheorghiţă                                              
          Contrasemnează 

                                                                                                                   Secretar 
jr. Demeter Cornelia           

 
 
 
 
 
MARGHITA 

            Nr. 76 din 24.06.2010 
 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 14 consilieri din 14 prezenti 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNCIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind modificarea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea  terenului 

în suprafaţă de 220 mp/1071din nr. top. 362/2 situat în municipiul Marghita,  în 
vederea amenajării unei parcări auto 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 
24.06.2010, 

Având în vedere: 
- referatul de specialitate nr.4412/18.06.2010 şi fişa de evaluare a terenului propus 

spre concesionare  în vederea amenajării  unei parcări auto,întocmite de d-na ing. Bisa 
Eva în calitate de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii publice, 

- prevederile H.C.L. nr.151/2009 privind aprobarea , în principiu, a concesionării 
prin licitaţie publică ,în vederea amenajării unei parcări  auto, a terenului în suprafaţă de 
220 mp/1071 mp., înscris în CF 1457, nr.topo.362/2, 

- prevederile H.C.L. ne. 159/16.12.2009 privind aprobarea caietului de sarcini  şi 
însuşirea raportului de evaluare  pentru cencesionarea  prin licitaţie publică  a suprafeţei 
de 220 mp/1071mp din nr. topo.362/2, în vederea amenajării  unei parcări, 

            -  prevederile art.17 şi art.16 alin (1) din Legea 50/1991 privind  autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 

- avizele favorabile al ale comisiilor de specialitate  
În baza dispoziţiilor art.36 alin(2), lit.c şi art.45 şi art.123 din Legea administraţiei 

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

Hotărăşte: 
Art.1 Se aprobă reducerea preţului de pornire la licitaţie de la 19,20 lei/mp/an      

( 1,60 lei/mp/ lună)  la 6  lei /mp/an, pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 220 
mp/1071 din nr. top.362/2, înscris în CF nr.1457,  în vederea amenajării unei parcări auto. 

Art.2 Se abrogă art.2 din cuprinsul H.C.L nr. 159/16.12.2009 prin care a fost 
aprobat preţul de pornire  la licitaţie de 19,20 lei/mp/an pentru concesionarea terenului în 
suprafaţă de 220 mp/1071 din nr. top.362/2, înscris în CF nr.1457,  în vederea amenajării 
unei parcări auto. 

Art.3 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Biroul de urbanism  şi 
amenajarea teritoriului- Compartimentul achiziţii publice. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, 
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului- 
Compartimentul achiziţii publice. 
 

Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   secretar 
                                                                                                             Demeter Cornelia           

MARGHITA 
            Nr.77 din 24.06.2010 
Adoptată cu  votul „ pentru „  a 13 consilieri din 13 prezenti 



  CONSILIUL LOCAL ALAL  MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
           

Hotărâre 
privind aprobarea constituirii unei servituti de trecere  cu destinatia de drum de 
acces  auto pe terenul , proprietate publica cu nr. cadastral  860 in favoarea 
terenului cu nr. topo  432/5 in suprafaţă de  430 mp. , proprietatea domnului Popa 
Adrian.  
Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa din data de 24.06. 2010 ,  

Avand in vedere 
- cererea domnului Popa Adrian  nr. 1/3294 din 7.05.2010 si avizul favorabil al 

comisiei de urbanism si amenajare a teritoriului  
- raportul de specialitate al  doamnei secretar Demeter Cornelia inregistrat sub nr. 4488 

din 21.06.2010, avizul favorabil al Comisiei de administrare a domeniului public si 
privat , 

 Comisiei de urbanism 
- cu respectarea art. 616 din Codul civil si art. 13 alin. 1 din Legea 213/1998 , privind 

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
În baza art.36alin(2)  din Legea 215/2001 legea administratiei publice locale  
 

Hotărăşte : 
 
Art. 1 Se aprobă constituirea unei servituţi de trecere  cu destinaţia de drum de acces 
auto, cu o lăţime de 1,60 m, pe terenul  proprietate publică cu nr. cadastral  860 în 
favoarea terenului cu nr. topo  432/5 în suprafaţă de  430 mp. , proprietatea domnului 
Popa Adrian.  
Art. 2 Se aproba incheierea unui contract  gratuit în forma autentificată  cu precizarea că 
amenajarea căii de acces  auto şi a altor modificări necesare se va face pe cheltuiala 
proprietarului fondului dominant, respectiv domnul Popa Adrian.  
Art.3 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrarte a dopmewniului 
public şi privat, Comparimentului juridic, la dosar . 
 
 
 

Presedinte de sedintă 
                           Lupău Gheorghiţă                                              

          Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretar 

jr. Demeter Cornelia           
MARGHITA 

            Nr. 78 din 24.06.2010 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                                                         

     Hotarare 
                privind desemnarea a doi reprezentanti    ai Consiliului Local al 
municipiului Marghita in consiliul de administratie  al Spitalului municipal „Dr. 
Pop Mircea” din Marghita 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 24 iunie 

2010  

Avand in vedere referatul nr. 4555 din 23.06.2010  intocmit de sercetar al 

municipiului Marghita, d-na Demeter Cornelia 

In baza art. 186 din Legea 95/2006 , cu modificările ulterioare , art. IV alin. 1 din 

OUG 48/2010   

In conformitate cu legea 215/2001, legea administraţiei publice locale , cu 

modificările si completările ulterioare 

                                             Hotărăşte: 

    Art. 1 Se desemnează din cadrul Consiliului Local al municipiului Marghita în 

consiliul de administraţie  al Spitalului municipal Dr. Pop Mircea din Marghita  domnii : 

Ec.Buzila Sorin -Petru       

      Arkosi Anton 

Supleanti: Bălănean Cristian 

                  Lupău Gheorghiţă 

Art.2. Prezenta se comunica cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarului 

municipiului Marghita,  Spitalului „ dr.Pop Mircea” Marghita în vederea  înfiinţării 

consiliului de administraţie la nivelul instituţiei.  

 

Presedinte de şedinţă                Contrasemnează 
Lupău Gheorghiţă                                            Secretar 
        jr.  Demeter Cornelia  
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