CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
JUDETUL BIHOR

Hotarare
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din
aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

31 mai 2010 şi

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 31 mai 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 31 mai 2010 . după cum urmează:
1 Proiect de hotărâre privind rectificare buget local pe anul 2010
Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante
2 Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului
in suprafaţă de 2.215 mp. pe care sunt construite garaje din incinta dintre blocurile situate pe str. I.L.
Caragiale CT 3 .
Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante - comisia de administrare a domeniului public si privat
, comisia juridica
3. Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului
in suprafaţă de 750 mp. pe care sunt construite garaje din incinta dintre blocurile situate pe str. Piata
Independentei nr. top. 28/1, 24/1 .
Iniţator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante- comisia de administrare a domeniului public si privat
,comisia juridica
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
administrării parcărilor publice, in municipiul Marghita.
Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia de administrare a domeniului public si privat ,comisia juridica
5. 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

6. Diverse
Art. 2 Se aproba procesul verbal al sedintei ordinare din 29. 04.2010 în forma
prezentată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, la inceputul sedintei .
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica la afisier, Primarului municipiului Marghita,
Institutia Prefectului Bihor, la dosar

MARGHITA,
Nr. 61 din 31.05.2010

Presedinte de sedintă
Horvath Sandor

Adoptată cu votul a 14 consilieri din 14 prezenţi

Contrasemnează
Secretar jr. Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita pe anul
2010
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai
2010
Având în vedere:
Referatul de specialitate nr. 3799 din 25.05.2010 , întocmit de d-na Kalmar I. Gyongyi în
calitate de şef birou buget contabilitate, , avizul favorabil al comisiei buget-finanţe;
- Prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 , privind finanţele publice locale,
- Adresa nr. 808/10.05.2010 a Colegiului Naţional „ Octavian Goga” Marghita prin care
solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 51 Transferuri
În baza art. 36, alin. 4 lit. a,. art. 45 , din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare
-

Hotărăşte
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita
pe anul 2010 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică hotărâre cu: Primarul municipiului Marghita,
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor ,DGFP, Biroul de contabilitate, spre afişare, la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Horvath Sandor
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar jr.Demeter Cornelia

MARGHITA
Nr. 62 / 31.05.2010

Adoptată cu 14 voturi pentru din 14 consilieri prezenţi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
privind însusirea raportului de evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafaţă
de 2.215 mp. pe care sunt construite garaje ( in număr de 46) din incinta dintre blocurile situate pe
str. I.L. Caragiale CT 3 .
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 31 mai 2010,
Având in vedere :
Raportul de specialitate nr. 3853 din 27.05.2010 întocmit prin grija
Biroului
de urbanism,avizul favorabil al comisiei buget finanţe şi administrare a domeniului public şi
privat,avizul favorabilo alo comisiei juridice,
Extrasele de Carte Funciară prin care se atestă dreptul de proprietate privată a
localităţii asupra terenului ,
Raportul de evaluare intocmit de expert, evaluator autorizat, conform legii
Hotărârea de Consiliu Local nr. 42 din 25.03.2010
In baza art. 124 din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 ,
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001, legea administratie publice locale,
cu modificarile si completările ulterioare
Hotărăşte:
Art. 1 Se aproba vanzare terenului pe care sunt construite garaje ( in număr de 46) situate în
incinta dintre blocurile de pe str. I.L. Caragiale CT 3 , în suprafaţă totală de 2.215 mp. înscrisă pe nr.
topo. 355/3, 356/4, 356/3 , 355/10, 355/9, 355/8, 355/11, 355/12, 355/7, 100078, 541 , 350/2, 362/2, 363/5
către proprietarii garajelor , titulari ai contractelor de inchirere pe teren .
Art. 2 Se stabilesc următoarele măsuri:
obligativitatea notării constructiilor –garaje in CF si implicit a realizării documentatiei
cadastrale de către proprietarii acestora
Art. 3 Se ia act de raportul de evaluare a terenului intravilan in suprafaţă de 2.215 mp.
întocmit de expert evaluator , persoană fizică autorizată in conditiile legii.
Art. 4 Se stabileste pretul de vânzare de 15,5 euro/mp , pret care va fi valabil pana la
sfarsitul anului 2010, după care se va proceda la reevaluare.
Art. 5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa proprietarilor de garaje din zona mai
sus menţionată prin grija Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului.
Art. 6 Prezenta se va comunica cu :
Institutia Prefectului Bihor; Primarului
municipiului Marghita;Biroul de urbanism si amenajarea teritoriului; la dosar
Presedinte de şedinţă
Horvath Sandor

MARGHITA
Nr.63 din 31.05.2010
Adoptată cu votul „ pentru „ a 14 consilieri din 14 prezenti

Contrasemnează
Secretar jr. Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
privind însusirea raportului de evaluare si stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafaţă
de 750 mp. pe care sunt construite garaje ( in număr de 35 ) din incinta dintre blocurile situate pe
str. Piata Independentei
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 31 mai 2010,
Având in vedere :
Raportul de specialitate nr. 3853 din 27.05.2010 întocmit prin grija
Biroului
de urbanism , avizul favorabil al comisiei buget finanţe şi administrare a domeniului public şi
privat,avizul favorabilo alo comisiei juridice,
Extrasele de Carte Funciară prin care se atestă dreptul de proprietate privată a
localităţii asupra terenului ,
Raportul de evaluare intocmit de expert, evaluator autorizat, conform legii
Hotărârea de Consiliu Local nr. 42 din 25.03.2010
In baza art. 124 din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 ,
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001, legea administratie publice locale,
cu modificarile si completările ulterioare
Hotărăşte:
Art. 1 Se aproba vanzarea terenului pe care sunt construite garaje ( in număr de 35 ) din incinta
dintre blocurile situate pe str. Piata Independentei , în suprafaţă de 750 mp. , inscrise pe nr. topo. 28/1 si
24/1 către proprietarii garajelor , titulari ai contractelor de inchirere pe teren .
Art. 2 Se stabilesc următoarele măsuri:
obligativitatea notării constructiilor –garaje in CF si implicit a realizării documentatiei
cadastrale de către proprietarii acestora
Art. 3 Se ia act de raportul de evaluare a terenului intravilan in suprafaţă de 750 mp.
întocmit de expert evaluator , persoană fizică autorizată in conditiile legii.
Art. 4 Se stabileste pretul de vânzare de 22,5 euro/mp , pret care va fi valabil pana la
sfarsitul anului 2010, după care se va proceda la reevaluare.
Art. 5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa proprietarilor de garaje din zona mai
sus menţionată prin grija Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului.
Art. 6 Prezenta se va comunica cu : Institutia Prefectului Bihor;Primarului municipiului
Marghita;Biroul de urbanism si amenajarea teritoriului; la dosar
Presedinte de şedinţă
Horvath Sandor

MARGHITA
Nr.64 din 31.05.2010
Adoptată cu votul „ pentru „ a 15 consilieri din 15 prezenti

Contrasemnează
Secretar jr. Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a administrării parcărilor
publice , în municipiul Marghita
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 mai
2010,
Având în vedere:
- referatul nr.3842 din 27.05.2010 întocmit de d-na Bisa Eva în calitate de şef birou
urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul favorabil al comisiei de administrare a
domeniului public ;i privat ;i al comisiei juridice,
- prevederile: O.G.nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local , H.G. nr.955/2004 pentru
aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G.nr.71/2002, O.U.G. 45/2003 privind
finanţele publice locale, O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, O.U.G.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice ,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.1391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a O.U. G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice , Normativele de proiectare ale parcărilor C79/80 şi P 132/93.
În temeiul art.36 alin. 5 lit.a şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l . Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a administrării parcărilor
publice , în municipiul Marghita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Regulamentul de
organizare şi funcţionare a administrării parcărilor publice , în municipiul Marghita aprobat prin
hotărârea nr. 60/27 mai 2009 privind modificarea şi completarea H.C.L.51/30.10.2008, privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a administrării parcărilor publice , în
municipiul Marghita şi a studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a administrării
parcărilor publice cu plată din Marghita .
Art.3. Prezenta sub formă de hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul
Bihor, Primarului municipiului Marghita, Biroului de administrare a domeniului public şi privat,
spre afişare, la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Horvath Sandor
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar jr.Demeter Cornelia
MARGHITA
Nr. 65/ 31.05.2010
Adoptată cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi

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

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 31 mai 2010,
Având in vedere regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile
bugetului local al municipiului Marghita alocate pentru activităţi non profit de interes local cu
profil cultural aprobat prin HCL nr. 65 din 20 mai 2008 , avizul favorabil al comisiei de cultură,
sport,tineret,
Tinand cont de HCL nr. 31 din 12.03.2010 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli
În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 51 din 11.08.1998 completată şi modificată cu
Ordonanţa Guvernului. 2 din 30 ianuarie 2008 privind îmbunatatirea 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 cu propunerile de
repartizare a sumelor pe proiectele depuse
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 :
Ansamblul „Horvath Janos Tarsasag ” cu proiectul „ Program Distractiv Cabaret 2010 „ 2500
lei
Ansamblul Folcloric „Doina Barcaului ” cu proiectul „ Sa nu ne uităm portul si neamul ” 1700
lei
Asociatia Kecenlet cu proiectul „ Turneu judeţean de dans popular editia a V-a ” 2500 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
Horvath Sandor

MARGHITA
Nr.66 din 31.05.2010
Adoptată cu votul „ pentru „ a 14 consilieri din 16 prezenti

Contrasemnează
Secretar jr. Demeter Cornelia

