
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 
 
 
 

Hotarare 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe perioada martie 2010 – mai 2010 

 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita , intrunit în şedinţa extraordinară din 13 martie 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 martie 2010 –mai 2010, domnul Horvath Sandor  

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

Marghita, la dosar.  

 

Adoptată de 17 consilieri din  17  consilieri prezenti  

 

Presedinte de sedinţă 

       Ciarnau Claudiu    Contrasemnează 

                                                                             Demeter Cornelia  

 
 
 
 
Marghita 
Nr.29/ 12.03.2010 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotarare 
Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din  12  martie 

2010   
 

 
   Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta extraordinară din 12 martie        
2010  
    Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr. 328 
din 08 martie  2010  privind convocarea Consiliului Local al municipiului Marghita în şedinţă 
extraordinară , în data de  vineri , 12. 03.2010, ora 13.00, în sala de şedinţă  a Primăriei 
municipiului Marghita 
    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 extraordinare din 12 martie 2010 : 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a  unităţii 
administrativ teritoriale Marghita pe anul 2010   

Iniţiator : primar Talpoş Dorel Marcel 
Raport de avizare: Comisia buget –finanţe,  
 

2.    Raport de analiză pe bază de bilanţ încheiat la 31.12.2009 
Prezintă d-na Kalmar Ilona Gyongyi – şef birou buget – contabilitate 
 

Art. 2  Se comunica  prezenta : la afisier, Institutia Prefectului Bihor, la dosar 
 
  
Adoptată cu 17 voturi pentru  din 17 consilieri prezenti  
 
 
Presedinte de sedinta             Contrasemnează 
Horvath Sandor                Demeter Cornel 
 
 
Marghita 
Nr.30/ 12.03.2010 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotarare 
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din    25 martie 2010  

şi aprobarea procesului verbal al şedintei anterioare 
 

 
 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 25 martie    2010 
, 
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa in dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr. 
nr.346  din 19.03.2010     
     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  25 martie 2010 . după cum urmează: 
1 Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget local pe anul 2010 

 Raport de avizare: comisia de buget –finante 

 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare  cu resurse umane, materiale si financiare 
pentru gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul  2010 

             Raport de avizare: comisia juridică, comisia de buget-finante 
 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii ajutorului social în proprorţie de 70% către 
titularii  ajutorului social ,pentru perioada februarie-decembrie 2010 
            Raport de avizare: comisia de buget-finante, comisia juridica, comisia socială 
 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând asociaţiile si fundatiile române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează si administrează unităţi de asistenţă  socială , ce beneficază  
de subvenţii în anul 2010 din bugetul local al municipiului Marghita, precum şi nivelul acestora , 
în conformitate cu art. 5 din Legea 34/1998 
            Raport de avizare: comisia de buget-finante, comisia socială 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionării  suprafeţei   de 50,91 mp. cota parte din 
imobilul, proprietate privată a municipiului, situata pe str. . Eroilor nr. 9.   , identificată prin nr. 
top. 64/2 Marghita CF nr. 5056 către  S.C. RAF  CONSULTING  – pentru deschiderea unui 
centru de formare si evaluare profesionala la nivelul municipiului Marghita  
              Raport de avizare: comisia de administrarea domeniului public si privat , comisia de 
urbanism , 
  
 6. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare si a stabilirii pretului de vanzare 
pentru terenul extravilan in suprafaţă de  1109 mp. din nr. cadastral  100777 , CF 100777 către 



SC Amal Trans SRL ,  prin administrator Lazăr Ioan ,proprietarul constructiilor sub care se află 
acest teren 
                Raport de avizare: comisia comisia de buget-finante si administrarea domeniului public 
si privat , comisia de urbanism , comisia juridică 
 
7. Proiect de hotărâre privind vanzarea  prin licitatie publica deschisa a unui imobil – teren  cu 
constructii, proprietatea privată a municipiului Marghita, situat in Marghita str. Jokai Mor, nr. 66 
identificat  prin nr.cad.660 respectiv 661 precum şi a caietului de sarcini pentru ofertanţi . 
           Raport de avizare:  comisia de buget-finante si administrarea domeniului public si privat , 
comisia de urbanism, comisia juridică 
 
8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea in principiu a amplasării unei placi comemorative pe 
faţada unei locuinte din Cheţ nr. 242 prin grija Societăţii culturale “Avram Iancu” in memoria lui 
Kiss Demeterius ( Micu) , participant activ la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 
1918 
             Raport de avizare: comisia de urbanism , comisia de cultură, comisia juridică 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru răscumpărarea terenurilor  rămase 
in proprietatea SC Hobi-X SRL ca urmare a rezolutionării  contractului de vânzare-cumpărare nr. 
2712 din 16 mai 2007 încheiat intre municipiul Marghita si SC Hobi-X  SRL in sensul restabilirii 
situaţiei anterioare 
            Raport de avizare: comisia juridică , comisia de buget-finanţe 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  in principiu a vanzării directe a terenurilor pe care se 
găsesc garaje in zona Piata Independentei si Calea Republicii conform situatiei anexate.  
           Raport de avizare:  comisia de administrarea domeniului public si privat , comisia de 
urbanism 
 
11. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Casei 
de Cultură a municipiului Marghita.  
              Raport de avizare: comisia de cultură, comisia juridică  
 
12. Proiect de hotărâre privind  atribuirea denumirii  de străzi in municipiul Marghita.  
 
13. Raportul anual  privind starea economica,  socială si de mediu a unităţii administrativ-
teritoriale Marghita.  
             Prezintă.primar ing. Talpoş Dorel Marcel  
 
14. Probleme curente 
  
 
Art. 2  Se completează  ordinea de zi cu următorul punct: 

Hotărâre  pentru atribuirea in folosinta gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita, a 
unor suprafeţe de teren de câte 500mp.  
               Initiator: primar, Talpoş Dorel , Raport de avizare: Comisia de urbanism si Comisia de 
culte, cultură 



 
 
Art. 3  Se  aproba procesul   verbal al sedintei   ordinare  din luna februarie  si a sedintei 
extraordinare din 12.03.2010  în forma prezentată de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, 
la inceputul sedintei . 
 
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica la afisier, Institutia Prefectului Bihor, la dosar  
 
 

 

 

Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 
 
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita , Nr. 32 din 25. 03.2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 25  

martie  2010 
Având în vedere:  

- Referatul de specialitate nr. 2038 din 18.03.2010 , întocmit de d-na Kalmar I. Gyongyi în 
calitate de şef birou buget contabilitate, avizul comisiei buget- finanţe ; 

- Adresa nr. 31243/11.03.2010 a Direcţiei  Generale a Finanţelor Publice  a Judeţului Bihor 
prin care sunt transmise modificările  cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoare 
adăugată  pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate  la nivelul comunelor, oraşelor 
,municipiilor, cod. 11.02.02. 

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  diminuarea  cheltuielilor  de personal  din trimestrul IV  cu majorarea 
trimestrului I  cu suma de 534 mii lei  la cap. 6502 învăţământ după cum urmează: 
 
 

UNITATEA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT TRIM. I . TRIM. IV. 

Şc. Gen. Cu cls. I-VIII +158 -158 
C.N.”O.GOGA” +195,90 -195,90 
Grup ŞŢc. Agr. „ Horea” +75 -75 
Grădiniţa nr.1 +49,10 -49,10 
Grădiniţa nr.2 +37 -37 
Grădiniţa nr.4 +19 -19 
TOTAL +534 -534 
 
Art. 2.Se aprobă  majorarea  veniturilor şi cheltuielilor  cu suma de 18 mii  lei la Servicii de 
sănătate publică. 
Art.3.  Se aprobă majorarea veniturilor şi cheltuielilor  a Bugetului de venituri şi cheltuieli 
evidenţiate  în afara bugetului local  pe anul 2010  cu suma de 50 mii lei. 
Art.4. Se aprobă rectificarea  bugetului instituţiei publice şi activităţilor finanţate integral  sau 
parţial  din venituri proprii  cu suma de 39 mii lei  la capitolul 651003. Învăţământ 
Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului cu sumele aprobate prin hotărârea Consiliului Judeţean 
nr. 21/10.03.2010 , după cum urmează        
            -mii lei 
Parohia reformată Cheţ       18 
Întocmire documentaţie Şc.Maghiară cls. I-XII Marghita       20 
Trotuare Cheţ       10 
Biserica Romano-Catolică Marghita       30 
Lucrări prioritare de extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare 
în localitatea Marghita 

300 



MEDIU 
Sistem integrare de reabilitare a sistemelor de alimenare cu apă şi canalizare(CNI-
contrib.unitităţii) 

80 

Înlocuire sistem existent de încălzire şi preparare apă caldă menajeră cu sistem ecologic 
tip pompă de căldure la Gr.Sc.Horea 

20 

TOTAL 478 
 
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică  hotărâre cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor ,DGFP, Biroul de contabilitate, Spre afişare, La dosar. 
 
 
 
Adoptată cu  17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                            Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr. 33 /25.03.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    
 

 
Hotararea  

privind aprobarea Planului de asigurare  cu resurse umane, materiale si financiare pentru 
gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul  2010 

 
 

     Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din  25 martie 
2010   
 Având in vedere referatul de specialitate nr. 2030  din 18.03.2010 al compartimentului  
de situatii de urgentă din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi adresa ISU Crisana nr. 
396231 din 12.03.2010 
         Cu respectarea:  art. 22 lit. d şi si art. 24 lit. d din  O.U.G. 21/2004 privind Sistemul 
national de management al situatiilor de urgentă aprobat prin Legea nr. 15/2005 
                                    art. 24 lit. d din Legea 481/2004 privind protectia civilă cu completările şi 
modificările ulterioare  
           Ordinul MIRA nr. 50953 /16.05.2005 completat cu Ordinul 26907 din 
17.12.2006 referitor la avizarea planurilor pe cele trei categorii: umane,  materiale ş financiare  
                                   HG 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor functii de sprijin  
pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatii neguvernamentale privind 
prevenirea si gestionarea  situatiilor de urgenţă 
                       HG 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse 
umane , materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenţă şi HG 1491 din 2004 
privind aprobarea regulamentului cadru pentru structura organizatorică, atributiunile funcitonale 
si dotarea CLSU şi centre operative 
                                     art. 25 lit.b din Legea privind potectia civilă nr. 481/2004 cu modificările  
si completările ulterioare  
          In baza art. 36 alin. 6 lit. a ,pct. 8 din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice 
locale, republicată           

Hotărăşte: 
Art. 1  Se aprobă Planul de asigurare  cu resurse umane, materiale si financiare pentru 
gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul  2010, conform anexelor care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                                                 Primarul municipiului Marghita 

                         Institutia Prefectului Bihor 

                        Compartimentul de situatii de urgentă 

                                      Biroul de contabilitate 
 

Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
Marghita , Nr. 34/25 martie 2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotărâre 
privind   aprobarea plăţii ajutorului social  în proporţie de 70%  către titularii ajutorului social , 

pentru perioada  februarie- decembrie  2010 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25  

martie  2010 
Având în vedere: 

-  referatul de specialitate nr. 1843 din 11.03.2010 întocmit de   doamna Kalmar Gyongyi în 
calitate de şef birou buget – contabilitate, avizul comisiilor: buget-finanţe; juridică; socială. 

-adresa nr. 30456/19.02.2010  prin care s-a comunicat pe trimestre sumele defalcate din taxa 
pe valoarea  pentru bugetele locale  aprobate prin Legea  bugetului de Stat nr. 18/2009;  

- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; 

În temeiul art.36 alin. 4  lit.a , alin.6, lit.a, pct.2 şi art.45 alin.2 lit.a,  din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotaraste: 
Art.l .  Se aprobă  plata ajutorului social  în proporţie de 70%  către titularii 

ajutorului social , pentru perioada  februarie- decembrie  2010. Dacă până la sfârşitul 
anului  vor fi alocate fonduri suficiente pentru plata integrală a ajutorului social , se va 
plăti retroactiv diferenţa  ajutorului social . 

Art.2.  Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Biroului buget – contabilitate, Serviciului de 
administraţie publică- compartimentul de asistenţă socială,  spre afişare,  la dosar. 
 
Adoptată cu  17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ    
                             Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr. 35 / 25.03.201. 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA     
  
 

Hotărâre 
- privind  aprobarea listei  cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii în anul 2010 din 

bugetul local al municipiului Marghita, precum şi nivelul 
acestora, în conformitate cu art. 5 din Legea nr.34/1998 

 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25  
martie  2010 

 
Având în vedere:prevederile art.5 din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor  române cu personalitate juridică , care înfiinţează  unităţi de 
asistenţă socială ,procesul verbal al comisiei de  evaluare, avizul favorabil al comisiei buget 
finanţe şi al comisiei social, cultură, sport;.luând act de H.C.L. 26 din 25.02.2010 privind 
aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi 
fundaţiilor  în vederea acordării de subvenţii aprobată prin HCLnr.10/2009, aprobarea  
Regulamentului de organizare şi funcţionare  a comisiei ,  a grilei de evaluare şi a punctajului 
maxim  care poate fi acordat  pentru fiecare din  criteriile de evaluare şi selecţionare  a 
asociaţiilor şi fundaţiilor  care solicită subvenţie  pe anul 2010  în baza Legii 34/1998;văzând 
rapoartele  privind oportunitatea  acordării subvenţiei  pe anul 2010. 

În temeiul art.36 alin. 4  lit.a , alin.6, lit.a, pct.2 şi art.45 alin.2 lit.a,  din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTARASTE: 
 

Art.l .  Se aprobă  lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ce beneficiază de 
subvenţii în anul 2010 din bugetul local al municipiului Marghita, precum şi nivelul 
acestora, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998, conform anexei care face parte 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Prezenta  hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor, 
Primarului municipiului Marghita, Biroului buget - contabilitate, Asociaţia Caritas 
Oradea- Filiala Mareghita , Fundaţia Creştină „ Elim”,  spre afişare,  la dosar 

 
 

Adoptată cu  17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                            Secretar Demeter Cornelia 



MARGHITA 
Nr.36 /25.03.2010 

 
JUDEŢUL BIHOR                           Anexă la HCL nr.36 din 25.03.2010 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 
 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate 
 juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 

asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii în anul 2010 din 
bugetul local al municipiului Marghita, precum şi nivelul 
acestora, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998, 

 
 
 

Nr.ctr. Denumirea asociaţiei/fundaţiei Număr 
beneficiari 

Valoarea 
subvenţie 
pe lună- 

lei- 

Valoarea 
subvenţiei 

– lei- 

1. Asociaţia Caritas Catolica Oradea- Filiala Marghita      
(Unitatea de asistenţă socială - Cantina Socială) 50 2500 30.000 

2. Asociaţia Caritas Catolica Oradea- Filiala Marghita      
(Unitatea de asistenţă socială - Centru îngrijire la 
domiciliu) 

15 750 9.000 

3. Asociaţia Caritas Catolica Oradea- Filiala Marghita      
(Unitatea de asistenţă socială - Centru îngrijire 
pentru vârstnici) 

16 800 9.600 

4. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de asistenţă 
socială -Centru pentru persoane fără adăpost) 30 1500 18.000 

5. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de asistenţă 
socială - Case sociale de tip familial )  17 850 10.200 

6. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de asistenţă 
socială - Plasament la familie sau persoană) 20 1000 12.000 

7. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de asistenţă 
socială - Centru Specializat pentru Copii cu 
Dizabilităţi „ Casa Silvia”) 

7 350 4200 

8. Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de asistenţă 
socială - Centrul de Plasament de Tip Rezidenţial „  
Casa Albă”) 

15 750 9000 

                                    
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                            Secretar Demeter Cornelia 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA     
  
 

Hotărâre 
privind   aprobarea concesiunii directe a  suprafeţei de 50,21 mp. cotă parte  din imobilul , 
proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor nr.9, identificată prin  
nr.top.64/2 Marghita, C.F. nr. 5056 , către S.C. RAF CONSULTING  - pentru deschiderea 

unui centru  de formare  şi evaluare profesională la nivelul municipiului Marghita 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25  
martie  2010. 

Având în vedere: Cererea  nr.2131din 19.03.2010  a S.C. RAF CONSULTING prin care 
ne solicită concesionarea  suprafeţei de 50,21 mp. din imobilul , proprietate privată a 
municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor nr.9, identificată prin  nr.top.64/2 Marghita, 
C.F. nr. 5056 , pentru înfiinţarea unui centru de formare şi evaluare  a competenţelor 
profesionale;Referatul de specialitate nr. 2139 din 22.03.2010 , întocmit de dna. Demeter 
Cornelia  în calitate de secretar al municipiului Marghita , avizul Comisiei de urbanism şi a 
Comisiei de administrare a domeniului public şi privat;HCL 97 din 2005 privind trecerea unor 
bunuri  din proprietatea  publică a municipiului Marghita  şi administrarea Consiliului Local 
Marghita  în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local Marghita;Cu 
respectarea dispoziţiilor art.15, lit a  din Legea 50 /1991, republicată  

În baza  art.36, alin.5,lit a , b,  şi art.45  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , 
republicată  

Hotărăşte  
Art. 1 Se aprobă concesionarea directă a  suprafeţei de 50,21 mp. cotă parte  din imobilul , 

proprietate privată a municipiului Marghita, situată  pe str. Eroilor nr.9, identificată prin  
nr.top.64/2 Marghita, C.F. nr. 5056 , către S.C. RAF CONSULTING S.R.L. - pentru deschiderea 
unui centru  de formare  şi evaluare profesională la nivelul municipiului Marghita , conform 
releveului anexat, pe perioada funcţionării acestei instituţii  în municipiul Marghita . 

Art.2 Taxa de concesiune  va fi de 1 leu/mp./lună, conform HCL nr.158/16.12.2009. 
Art.3 Se încredinţează compartimentul juridic din cadrul primăriei municipiului Marghita cu 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.4 Prezenta hotărâre se  comunică  cu: Primarul municipiului Marghita; Instituţia 

Prefectului Judeţului Bihor ; S.C. RAF CONSULTING ; la dosar.  
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                            Secretar Demeter Cornelia 
 
MARGHITA, Nr.37 /25.03.2010 
 
Adoptată cu  17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA     
  

Hotărâre 
privind   aprobarea  raportului de evaluare  şi stabilirea preţului de vânzare  pentru 
terenul extravilan  în suprafaţă de 1109 mp din nr. cad. 100777, C.F. 100777 către 
proprietarul construcţiilor sub care se află acest teren, S.C. Amal Trans SRL , prin 
administrator Lazăr Ioan .  
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25  
martie  2010. 

Văzând referatul  de specialitate  nr.2140 din 22.03.2010 întocmit de d-na Demeter 
Cornelia   în calitate de secretar al  municipiului Marghita, avizul comisiilor: urbanism; buget-
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat ; juridică. 

Având în vedere:cererea 1/7919/18.11.2009  prin care d-l Lazăr Ioan    în calitate de 
administrator la SC Amal Trans SRL Marghita , solicită cumpărarea terenului proprietate privată 
a municipiului Marghita, în suprafaţă de 1109 mp/17.023 mp, din terenul  cu nr. cad.100777, 
înscris în CF nr.100777 teren situat în extravilan , sub construcţiile proprietate a 
solicitantului;hotărârea Consiliului local Marghita nr. 149 din 26 noiembrie 2009 privind 
aprobarea în principiu a vânzării terenului , proprietate privată a municipiului Marghita , în 
suprafaţă de 1109 mp/17.023 mp , identificat prin nr.cad. 100777, înscris în C.F. nr.100777, 
situat în Marghita, extravilan , către S.C. Amal Trans SRL, proprietarul construcţiilor  sub care 
se află acest teren;raportul de evaluare al terenului, în suprafaţă de 1109 mp/17.023 mp , 
identificat prin nr.cad. 100777, înscris în C.F. nr.100777, situat în Marghita, extravilan , În baza  
art.36, alin.5,lit b , art.123  şi art.45  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
actualizată,  

 
 Hotărăşte:  

 
Art.1 Se aprobă  raportul de evaluare  privind vânzarea terenului extravilan  în suprafaţă 

de 1109 mp din nr. cad. 100777, C.F. 100777 şi vânzarea terenului către proprietarul 
construcţiilor sub care se află acest teren, S.C. Amal Trans SRL , prin administrator Lazăr Ioan . 

Art. 2 Vânzarea terenului prevăzut la art.1 se face la preţul de 230 euro, preţ rezultat în 
urma negocierii pornind de la descrierile, constatările  şi calculele din Raportul de evaluare. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se  comunică cu: Primarul municipiului Marghita; Prefectura 
Judeţului   Bihor; Compartimentul juridic; S.C.Amal Trans SRL Marghita- d-lui administrator 
Lazăr Ioan; la  dosar. 

 
Adoptată cu  16 voturi pentru 1 împotrivă  din 17 consilieri prezenţi 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                                 Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.38 /25.03.2010 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotărâre 
privind aprobarea   raportului de evaluare şi a preţului de pornire  la licitaţie  publică deschisă  a  
imobilului – teren cu construcţii , proprietate privată a municipiului Marghita,  situat în str. Jokai 
Mor  nr.66, identificat  prin nr. cad. 660 respectiv 661 , precum şi aprobarea  caietului de sarcini  
pentru ofertanţi.  

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 25  
martie  2010 

Luând act de H.C.L.  nr. 48 privind aprobarea în principiu a vânzării la licitaţie publică  
deschisă a imobilului  compus din construcţii  şi teren  în suprafaţă de 297 mp  având nr. cad. 
660 şi nr. cad. 661 , situat pe str. Jokai Mor nr. 66, adoptată în data de 29.04.2009; 

Văzând referatul de specialitate nr. 2141din data de 22.03.2010, întocmit de d-na. 
Demeter Cornelia , în calitate de secretar al municipiului Marghita şi referatul de specialitate nr. 
2117/19.03.2010, întocmit de d-na Bisa Eva în calitate de şef birou urbanism şi amenajarea 
teritoriului, avizul comisiilor: buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat; juridică; 
urbanism ;  

Având în vedere: prevederile art.5 alin 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic  aplicabil acesteia;  Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator, 
prin care este estimată valoarea de piaţă a proprietăţii în vederea vânzării, Caietul de sarcini  şi 
instrucţiunile pentru ofertanţi , care vor sta la baza vânzării prin licitaţie publică  deschisă a 
imobilului 

În baza prevederilor art.36, alin.5 lit.b , art.123 şi art.45  din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată şi modificată;  

 
Hotarăşte: 

Art. 1. Se aprobă   raportul de evaluare privind vânzarea   la licitaţie  publică deschisă  a 
imobilului - teren cu construcţii , proprietate privată a municipiului Marghita,  situat în str. Jokai 
Mor  nr.66, identificat  prin nr. cad. 660 şi nr. cad. 661 , conform căruia  preţul de pornire la 
licitaţie va fi de 77.000 lei .  

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini  şi instrucţiunile pentru ofertanţi , care vor sta la baza 
vânzării prin licitaţie publică  deschisă a imobilului situat în str. Jokai Mor  nr.66, identificat  
prin nr. cad. 660 şi nr. cad. 661 . 

Art. 3 Prezenta  hotărâre se  comunică cu: Primarul municipiului Marghita; Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor;  Compartimentul juridic; Biroul de Administrare a domeniului 
public şi privat; la dosar. 
Adoptată cu  17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
 Horvath Sandor           
       CONTRASEMNEAZĂ   
                            Secretar Demeter Cornelia 
MARGHITA 
Nr.39/25.03.2010 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    
 

 
Hotarare  

-  pentru aprobarea in principiu a amplasării unei placi comemorative pe faţada unei 
locuinte din Cheţ nr. 242 prin grija Societăţii culturale “Avram Iancu” in memoria lui Kiss 
Demeterius ( Micu) , participant activ la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 
1918 
           Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din  25 martie 2010   
 Vazând  cererea Societăţii culturale” Avram Iancu ” , filiala Marghita nr. 1/2186 din 
18.03.2010  prin care se solicită  montarea unei plăci comemorative  pe faţada unei locuinte din 
Cheţ nr. 242 in memoria lui Kiss Demeterius ( Micu) , participant activ la Marea Unire de la 
Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, si care s-a nascut in respectivul imobil 
 Luând in considerare raportul de specialitate nr. 2164 din 22.03.2010  
            In baza legii 422/2001, R, privind protejarea monumentelor istorice , art. 3 si art. 36 , art. 
36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 6 lit.a pct 10  din Legea 215/2001, legea adminstraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare 
 

     Hotărăşte. 

Art.1 Se aprobă , în principiu, montarea unei plăci comemorative pe faţada imobilului situat in Cheţ nr. 
242 in memoria lui Kiss Demeterius ( Micu) , participant activ la Marea Unire de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918 care s-a născut in imobilul de  mai sus. 
Art. 2 Montarea se va face după obtinerea certificatului de urbanism si avizul Directiei judeţene 
pentru cultură, culte şi patrimoniu 
Art. 3 Placa comemorativă va fi executată din granit negru de 60x40 cm. Si va avea următorul 
conţinut: “ In această casă s-a nascut marele patriot român avocat dr. Kiss Demeterius ( 1854-
1932) , participant activ la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.” 
Art. 4  Prezenta hotărâre  se va comunica: 
                                      Instituţiei Prefectului  Bihor 
                                      Societăţii Culturale Avram Iancu-filiala Marghita 
                                      Primarului municipiului Marghita 
                                      Spre aducere la cunoştinţă publică 
 
 
Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
Marghita , Nr. 40 din 25.03.2010 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
    

Hotărâre 
- privind aprobarea sumei necesare pentru răscumpărarea terenurilor  rămase in 
proprietatea SC Hobi-X SRL ca urmare a rezolutionării  contractului de vânzare-

cumpărare nr. 2712 din 16 mai 2007 încheiat intre municipiul Marghita si SC Hobi-X  SRL 
in sensul restabilirii situaţiei anterioare  

 
            Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 25.03.2010 

Avand in vedere : HCL nr. 142 din 29.10.2009 pentru aprobarea demersurilor pentru 
desfinţarea contractului de vănzare-cumpărare autentificat  cu nr. 2712 din 16 mai 2007 încheiat 
intre municipiul Marghita si SC Hobi-X  SRL  
                                          Contractul de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2712 din 16 mai 
2007 încheiat intre municipiul Marghita si SC Hobi-X  SRL 
 In temeiul art. 36 alin. 2  din Legea 215/2001 , R, cu modificările şi completările 
ulterioare 
                                                                  Hotaraste: 
 
Art. 1 Se aprobă rezolutiunea contractului de vânzare-cumpărare nr. 2712 din 16 mai 2007 
încheiat intre municipiul Marghita si SC Hobi-X  SRL in sensul restabilirii situaţiei anterioare  
Art. 2 Se aprobă suma de 91.853,8 Euro   în vederea răscumpărării următoarelor terenuri cu fac 
obiectul contractului de vanzare-cumpărare  nr. 2712 din 16 mai 2007 încheiat intre municipiul 
Marghita si SC Hobi-X  SRL: Budapesta-Sucursala Marghita. 

Parcela cu nr. cad. 724 CF 6780 Marghita – 6090 mp. 
            Din parcela cu nr. cad. 726   666mp. ( nr. cad. 1179) ; 555mp. ( nr.cad.1183) – 555 mp. ( 
nr. cad. 1184) 
            Parcela cu  nr. cad. 759 CF 6791 Marghita  – 7192 mp.  
Art. 3 Suma se va restitui SC Hobi-X  SRL: Budapesta-Sucursala Marghita  in lei, calculată la 
cursul BNR din ziua platii. 
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica: SC Hobi-X  SRL: Budapesta-Sucursala Marghita 
                                                              Biroul contabilitate din cadrul Primariei Marghita 
                                                              Primarului Municipiului Marghita 
                                                              Instituţiei Prefectului Bihor 
 
Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
 
Marghita , 
 Nr. 41/ 25.03.2010 
 
 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

            

                                                            Hotărâre  

- privind  aprobarea  in principiu a vanzării directe a terenurilor ,proprietatea privată a 

localităţii pe care sunt edificate constructii-garaje  , proprietatea persoanelor fizice  in zona 

Piata Independentei si I.L.Caragiale 

Avand in vedere referatul nr. 1345 din 22.02.2010 al Biroului de urbanism şi amenajare a 

teritoriului, comp. achizitii şi raportul de specialitate al doamnei Demeter Cornelia, secretar municipiu , 

schitele si extrasele CF corespunzătoare terenurilor in cauză 

           In baza art. 124 alin. 3 din Legea 215/2001 şi art. 5 alin. 2 din legea 213/1998 precum şi a  

               Regulamentulului  privind procedura  de vânzare al terenurilor din domeniul  privat al 

municipiului Marghita aprobat prin HCL nr. 45/2005 

          In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare  

 

                                                  HOTARASTE: 

 

Art.1  Se aprobă în principiu, scoaterea la vânzare directă către proprietarii constructiilor-

garaje ,  a terenului in suprafaţă ocupată de 2215 mp.  aferent  unui număr de 46 de garaje  din 

zona str. I.L.Caragiale – CT3 inscris in CF după cum urmează: 

CF  nr.100921 provenit din conversia CF 412 –nr. top. 355/3 

CF nr. 100892  provenit  din conversia CF 661 –nr. top. 356/4 

CF nr. 6028                       - nr.top. 356/3 

CF nr. 100897 provenit din conversia CF 5145 – nr. top. 355/10 

CF nr. 100896 provenit din conversia CF 5144 – nr. top. 355/9 

CF nr. 100895 provenit din conversia CF 5143 – nr. top. 355/8 

CF nr. 100898 provenit  din conversia CF 5146 – nr. top. 355/11 

CF nr. 100899 provenit din conversia  CF 5147- nr. top. 355/12 

CF nr. 100923 provenit din conversia CF 4906 – nr. top. 355/7 

CF nr. 100078 – nr. top. 100078 

CF nr. 100907 provenit din converisa CF 291 NDF- nr. cad. 541 



CF nr. 100903 provenit din conversia CF 818 – nr. top. 350/2 

CF nr.100901 provenit din conversia CF 1457 – nr. top. 362/2 

CF nr. 100902 provenit din converisa CF 1457 – nr. top. 363/5 

 

Art.2  Se aprobă în principiu, scoaterea la vânzare directă către proprietarii construcţiilor-garaje ,  

a terenului in suprafaţă ocupată de 750 mp. aferent  unui număr de 35 de garaje  din zona Piata 

Independentei inscris in CF după cum urmează: 

CF nr. 100874 provenit din converisa CF 59     -nr. top. 28/1 

CF nr. 100890 provenit din conversia CF 2417- nr. top. 24/1 

Art. 3 Se stabilesc următoarele măsuri: 

                        obligativitatea cumpărătorului de  a menţine destinaţia de garaj pe o perioadă de 

10 ani ;  

                     obligativitatea notării construcţiilor în CF şi implicit a realizării documentaţiei 

cadastrale de către proprietarii acestora intr-un termen de maxim 6 luni de la comunicarea 

prezentei hotărâri.  

                    îngrijirea Biroului de urbanism pentru realizarea unui raport de evaluare de către 

persoane autorizate pentru  terenul respectiv,   

                     supunerea raportului de evaluare  spre aprobarea ulterioară a consiliului local , 

stabilindu-se preţul  de vânzare pe mp./zonă.  

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa proprietarilor de garaje din zona mai sus 

menţionată prin grija Biroului de urbanism şi amenajare teritorială.  

  Art. 5 Prezenta se va comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Biroului de urbanism şi 

amenajare a teritoriului, primarul municipiului Marghita, la dosar 

Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita ,  
Nr. 42 din 25. 03.2010 
 

 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

           
Hotararea 

pentru aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură a 
Municipiului Marghita 

 
 

            Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din 25 martie 2010  
Avand in vedere referatul doamnei Demeter Veronica, director al Casei de Cultură 

Marghita  
 Prevederile Ordinului Ministerului Culturii si Cultelor  nr. 2.883 din 15 decembrie 2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale şi 
                                    OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea si desfăşurarea aşezămintelor 
culturale 
                   In temeiul art. 38 alin. 2  li. I si a art.  46 alin. 3 din Legea 215/2001, legea administraţiei 
publice locale 
 
 

Hotarăşte: 
 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul  de organizare  si funţionare a Casei de Cultură care va avea conţinutul  
prevăzut in anexa  care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
Art. 2   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, se incredinţează conducerea Casei de 
Cultură a municipului Marghita.  
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Institutia Prefectului Bihor 
- Casa de Cultură Marghita 
- Primarul municipiului Marghita 
- Spre afisare publica 

 
 
Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenţi  
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita ,  
Nr. 43/25.03.2010 
 
 
 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

Hotărâre 

- pentru atribuirea in folosinta gratuită unor unităţi de cult din municipiul Marghita a 

unor suprafeţe de teren de câte 500mp.  

Consiliul local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 25 martie 2010  

Avand in  vedere  

            - referatul de specialitate al comisiei locale de aplicare a legilor fondului  funciar , 

nr. 2268  din 24.03.2010 

             - cererile depuse de Parohiile Ortodoxă, Parohia Reformată, Parohia Greco-

Catolică, Biserica Penticostală Maghiară in vederea acordării unor suprafete  de teren in zona de 

est a oraşului pentru constrzire lacasuri de cult 

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

completările ulterioare  

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aproba atribuirea in folosinţă gratuită a  unor cote părţi  de  teren inscrise in CF nr. 

7499 Marghita nr. cadastral 1186 , teren proprietate privată a municipiului după cum urmează. 

                  Parohia Ortodoxă Romana II Marghita – 500mp./5000 mp 

                  Parohia Reformată Marghita                 -  500mp./5000 mp. 

                  Parohia Greco-Catolica Marghita          -  500mp./5000 mp.  

                  Biserica  Apostolica Penticostală Maghiară ” Maranata” --  500mp./5000 mp 

Art. 2  Atribuirea  în folosinta gratuită se face în scopul construirii unor lacaşuri de cult sau 

aşezăminte sociale de către biserici. Durata  atribuirii în folosinţă       este pe perioada existentei 

constructiei .     

Art. 3   Unităţile de cult prevăzute la art. 1 au obligaţia ca in termen de un an de zile de la 

punerea efectivă în posesie  să intocmească documentaţia in vederea obtinerii  autorizatiei de 

constructie,  sub sancţiunea preluării acestui teren de către Primaria municipiului Marghita.  

 

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunica cu: unităţile de cult, primarul municipiului Marghita,  

Institutia Prefectului Bihor,  biroul de urbanism  



 

Adoptată cu votul a  16 consilieri din 16  prezenţi  
 
 
 
 Presedinte de sedintă     Contrasemnează  
 Horvath Sandor                 Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita ,  
Nr. 44 din 25.03.2010 
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