
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

26.04.2012   si aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare  
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
26. 04. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr . 229   din  20.04.2012 
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aproba   următoarea      ordinea de zi :    
        1. Proiect de  hotărâre   privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a 
serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de  Asistenta  Sociala 2012 - 2017 
, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale și a Regulamentulului  de  
organizare  si  functionare  al  Compartimentului  Asistență  Socială   
             Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
             Raport de avizare:   Comisia  socială, de cultură, tineret si sport 
      2. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei la HCL nr.3/16.01.2012 privind 
aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii 
administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2012-2013, ca urmare a 
redenumirii unităților de învățământ . 
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
             Raport de avizare:   Comisia  socială, de cultură, tineret si sport, Comisia juridică 
     3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
municipiului Marghita  pe anul 2012 
             Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
             Raport de avizare:   Comisia  de buget finante  
      4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Raportului SPACS  asupra activităţii pe anul 
2011  pe bază de bilanţ contabil    şi aprobarea programului de măsuri de reabilitare, 
modernizare, îmbunătăţire a activităţii la S.P.A.C.S.Marghita pe perioada 2012-2013. 
             Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
             Raport de avizare:  Comisia de buget finante si administrarea domeniului public 
si privat  
     
    5. Proiect de hotărâre  privind abrogarea HCL nr. 30 din 29.02.2012 si compeltarea 
HCL nr. 65 din 31.05.2012 privind aprobarea Regulamentului  de organizare si 
functionare a administrării parcărilor publice in municipiul Marghita.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare:  Comisia    de administrare a domeniului public si privat  
                                             Comisia juridica  



     6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Planului  de ocupare a funcţiilor publice din 
unitatea administrativ-teritorială  Marghita.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia juridică. 
     7. Proiect de hotărâre privind    aprobarea concesiunii directe a  suprafeţei de  136,40 
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 Colegiul 
Medicilor Veterinari –Zona Marghita pentru stabilire sediu si  a suprafetei de 10,69 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 Asociatia Club 
Kiwanis 
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat,  
Comisia de urbanism, Comisia  juridică  
     8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea vânzarii  în principiu a  terenului  in 
suprafata de 82 mp. , proprietate privata a municipiului Marghita identificat cu nr. cad. 
101735 CF101735 Marghita situat pe str. N.Bălcescu nr. 90 catre proprietarii constructiei 
aferente dl. Farcas Ioan  si sotia.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, 
Comisia  juridică  
     9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzarii  în principiu a  terenului  în suprafata 
de 600  mp. , proprietate privata a municipiului Marghita, identificat cu nr. cad. 963   CF 
100441 situat in Ghenetea  către SC Ionica Prestcom SRL  Ghenetea, proprietarul 
constructiei aferente.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, 
Comisia  juridică  
 
    10. Proiect de hotărâre privind   aprobarea încheierii  unui contract  de păşunat  pentru 
păsunea comunală cu Asociatia Crescătorilor de Animale Marghita in conformitate cu 
Legea 214 din 15 noiembrie 2011  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia de agricultura, comisia juridica  
 
      11.Proiect  de hotărâre privind  stabilirea cuantumului burselor scolare pe anul 2012-
2013 pentru unităţile scolare din unitatea administrativ- teritorială Marghita.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia de invatamant, cultura , sport , tineret. 
 
     12.  Probleme curente.  
 
Art. 2  Se aproba completarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte: 
 



13. Proiect de hotarare privind   aprobarea Regulamentului de organizare  si functionare a 
Strandului municipal Marghita si a taxelor de intare, respectiv parcare la strandul 
municipal.  
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia juridica  
14. Proiect de hotarare privind  aprobare constituire numere cadastrale. 
              Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
              Raport de avizare: Comisia juridica  
Art. 3 Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare.  
Art. 4  Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, spre afisare, la dosar  
 
 
                 Presedinte de sedinta            Contrasemnează 
                      Szoke Francisc            jr. Demeter Cornelia  
 
 Nr. 46 din 26 aprilie 2012 
 
Adoptata cu votul” pentru „  a 13 consilieri , 1 impotriva din 14 consilieri prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 

furnizate de către Compartimentul de  Asistență  Socială 2012 – 2017 , a Cartei 
drepturilor beneficiarilor de servicii sociale și a Regulamentului  de  organizare  si  
functionare  al  Compartimentului  Asisteță  Socială   

Consiliul Local al Municipiului Marghita, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de    26. 

04. 2012, 

Luând  în discuţie referatul  de specialitate nr. 2923/20.04.2012 prin care se 
solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local cu privire la aprobarea Planului 
strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de 
Asistenţă Socială 2012- 2017 , a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale și a 
Regulamentul  de  organizare  si  functionare  al  Compartimentului  Asistență  Socială, 
avizul favorabil al comisiei de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin.4, art. 12, art.502 si a art.504 din 
Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art.3 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.68/2003 precum şi a 
Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, coroborate cu prevederile 
Ordinului Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru aprobarea 
standardelor generale de calitate privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a 
îndeplinirii acestora de către furnizori, nr.383/2005, 

În baza prevederilor art.36, alin.6, lit.a, pct.2 și art. 45, din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. – Se aprobă Planul Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 
furnizate de Compartimentul  de Asistenţă Socială  pentru perioada 2012-2017 
conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale furnizate de 
către Compartimentul de Asistenţă Socială , conform Anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Se aprobă  Regulamentul  de  organizare  și  functionare  al  
Compartimentului  Asistență  Socială  conform  anexei  nr.  3  care  face  parte  din  
prezenta  hotarare. 

       Art.4 – Primarul municipiului Marghita, prin serviciile de specialitate, va duce la 

îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 



Art.5  – Prezenta hotărâre se va comunica cu :Instituția prefectului-Județul Bihor; 
Primarul Municipiului Marghita; Compartimentul de Asistență Socială; la dosar; spre 
afișare. 
          
 
 Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc     Secretar jr. Demeter 
Cornelia 
 

 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
 
  MARGHITA 
  Nr. 47 din 26.04.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 la HCL nr.47/26.04.2012 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    
   

      PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR 
SOCIALE                                                                        2012-2017 
ACTIUNEA/ OBIECTIV INSTITUTII 

PARTENERE 
TERMENE REZULTATE 

ASTEPTATE 

Obiectiv strategic 1 : Dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter 
primar 
Obiectiv operaţional 1.1. : Dezvoltarea activităţilor de identificare şi evaluare 
iniţială, a nevoii sociale individuale, familiale și de grup  

Acţiunea 1.1.1. - dotare 
tehnică 
Acţiunea 1.1.2. - 
Perfecţionarea 
profesională a 
personalului existent 

Acţiunea 1.1 .3.-
Încheierea de 
parteneriate public -
privat; -încheierea de 
parteneriate public - 
public 

Furnizori 
acreditaţi 

 

2012-2017 Crearea unei baze 
de date funcţională 
şi eficientă 

Creşterea gradului 
de accesibilitate la 
serviciile sociale, 
reinserţia socială a 
beneficiarilor de 
servicii integrate 
Furnizarea de 
servicii de calitate 
pentru atingerea 
obiectivelor 
propuse pentru 
beneficiari. 
Creşterea calităţii 
vieţii persoanelor 
asistate 

Obiectiv operaţional 1.2. : Dezvoltarea activităţilor de informare asupra 

drepturilor şi obligaţiilor 

Acţiunea 1.2.1.-
perfecţionarea 
profesională a 
personalului implicat în 
activitatea de informare  
Acţiunea 1.2.2. - 
încheierea de 
parteneriate cu 
organizaţii care 

Furnizori 
acreditaţi 

PERMANENT Creşterea gradului 
de accesibilitate la 
serviciile sociale 



desfăşoară activităţi în 
sfera serviciilor sociale 
Acţiunea 
1.2.3.Deschiderea unei 
pagini de internet  
Acţiunea 1.2.4. -
publicare de articole în 
presa locală 

Obiectiv operaţional 1.3.: Diversificarea acţiunilor de 
conştientizare şi sensibilizare socială 

Acţiunea 1.3.1.:-
dezvoltarea 
parteneriatului cu 
asociaţii şi 
organizaţii 
neguvernamentale 

Acţiunea 1.3.2.-
organizarea de 
manifestări de 
socializare pentru 
vârstnici 
Acţiunea 1.3.3.-
promovarea în mass 
media a acţiunilor 

Furnizori 
acreditaţi 

PERMANENT Creşterea gradului 
de accesibilitate la 
serviciile sociale 

Obiectiv operaţional 1.4.: Creşterea calităţii şi dezvoltarea serviciului de 
consiliere 
Acţiunea 1.4.1.-
perfectionarea 
profesională a 
personalului implicat în 
consiliere socială și 
juridică 

Furnizori 
acreditaţi 

2012-2017 Diminuarea 
gradului de 
dependenţă faţă de 
serviciile sociale 

Obiectiv strategic 2 :  Crearea  unui adăpost de noapte    
Obiectiv operaţional 2.1.:Identificarea   unui    spațiu   și amenajarea lui   în  
scopul  creării  centrului  de  noapte pentru persoane fără adăpost 

Acţiunea 2.1.1. – studiu  
de  fezabilitate, proiect  
tehnic 
Acţiunea 
2.1.2.Colaborarea  cu 
instituții  autorizate  și  
organizații  
nonguvernamentale 
Acţiunea 2.1.3.-

Furnizori 
acreditaţi 

2012-2017 Realizarea  
proiectului  și  
obținerea  
fondurilor  
necesare 



finalizarea  proiectului 
Obiectiv operaţional 2.2.Asigurarea condițiilor  de  întreținere  (crearea  unui  
confort  propice, personal  calificat, etc.)
Acţiunea 2.2.1. - 
Selecţia şi angajarea de 
personal specializat - 
îngrijitori  
Acţiunea 2.2.2.-
Perfecţionarea 
profesională a 
îngrijitorilor în cadrul  
unor programe de 
instruire 
Acţiunea 
2.2.3.Identificarea şi 
selecţia beneficiarilor 
Acţiunea 
2.2.4.Elaborarea şi 
implementarea planului 
individual de servicii 
pentru beneficiari, 
stabilirea procedurilor și 
instrumentelor de lucru  
2.2.5.Reevaluarea 
cazurilor 

Acţiunea 
2.2.6.Monitorizarea 
permanentă a  situației 
în  scopul  îmbunatățirii  
crescânde  a  condițiilor  
de  întreținere   

Actiunea  2.2.7. 
Asigurarea  bazei  
materiale  postperioada  
proiect. 

Furnizori 
acreditaţi 

2012-2017 Asigurarea 
standardelor de 
calitate. 
Dezvoltarea  
bazei de date.  
Eliminarea stării de 
nesiguranţă a 
beneficiarilor. 
Interacţiunea 
socială a 
beneficiarilor . 
Inducerea unei stări 
de bine. 
Verificarea modului 
de furnizare a 
serviciilor, 
reevaluarea situaţiei  
beneficiarilor, 
înregistrarea în 
permanenţă a 
informaţiilor, 
progreselor şi a 
evoluţiei cazurilor  
Respectarea 
programului de 
lucru de către 
îngrijitori şi a 
standardelor de 
calitate a serviciilor.

Obiectiv strategic 3 - Dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor 
cu handicap 

Obiectiv operaţional 3.1. - Creşterea calităţii serviciilor destinate 
persoanelor cu handicap grav 
 
Acţiunea 3.1.1.-
Formarea continuă a 
personalului angajat şi 

Furnizori 
acreditaţi 

2012-2017 Creşterea calităţii 
vieţii persoanelor cu 
handicap; accesul 
neîngrădit al 



instruirea asistenţilor 
personali pentru 
persoanele cu handicap 
de către personal 
specializat 
Acţiunea 
3.1.2.Monitorizarea 
asistenţilor personali 
permanent(intocmirea   
documantațiilor  de  
monitorizare) 
Acţiunea 3.1.3.-
Aplicarea prevederilor 
legale pentru realizarea 
accesibilităţilor 
mediului fizic pentru 
persoanele cu handicap 
Acţiunea 3.1.4.- 
Încheierea de 
parteneriate cu ONG-
uri, instituţii, servicii 
 

persoanelor cu 
handicap la viaţa 
socială 
Includerea 
persoanelor cu 
handicap din punct 
de vedere social 

Obiectiv strategic 4 - Prevenirea marginalizării sociale 

Obiectiv operaţional 4.1.Aplicarea unor masuri antisărăcie şi pentru 
prevenirea marginalizării în conformitate cu prevederile legale existente 
Acţiunea 4.1.1.-
Identificarea 
persoanelor aflate în 
situaţii de criză 
Acţiunea 4.1.2.Luarea 
în evidenţă şi acordarea 
beneficiilor  sociale 
prevăzute de lege 
 

Furnizori 
acreditaţi 

PERMANENT Realizarea unei 
baze de date.  

Ameliorarea 
condiţiilor de viaţă 
a categoriilor 
vulnerabile și 
defavorizate. 

Obiectiv operaţional 4.2.Protecția copiilor în vederea prevenirii separării 
acestora de familie 



Acţiunea 
4.2.1.Monitorizarea și 
evaluarea situaţiei 
familiilor aflate în risc 
de abandon al copilului 
Acţiunea 
4.2.2.Evaluarea iniţială 
a situaţiei copilului prin 
efectuarea anchetei 
sociale 
Acţiunea 
4.2.3.Informarea și 
consilierea familiilor 
aflate în situaţia de 
abandon al copilului, 
prevenirea 
comportamentelor 
abuzive ale părinţilor şi 
a violenţei în familie 
Acţiunea 
4.2.4.Acordarea 
beneficiilor sociale 
prevăzute de lege 

 

Furnizori 
acreditaţi 

PERMANENT Crearea unei baze 
de date funcţională 
şi eficientă. 

Creşterea 
posibilităţilor 
familiei în vederea 
depăşirii situaţiei de 
dificultate în care 
se află. 

Creşterea 
accesibilităţii 
copilului şi a 
familiei sale la 
serviciile şi 
beneficiile  
destinate menţinerii 
copilului în familie. 

                                       
 
 
                                                 
           Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc    Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                       ANEXA  NR.    2     la   HCL   nr.         din  26.04.2012 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

CARTA DREPTURILOR 

BENEFICIARILOR DE SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

 
 

CAPITOLUL I 
DREPTURI GENERALE 

 
Art.1. Beneficiarii de servicii sociale acordate prin Compartimentul  Asistență  

Socială  pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane afectate de 
violenţa în familie, persoane care suferă de boli incurabile, persoane fără adăpost, familii 
monoparentale precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială, cetăţeni români 
cu domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiului Marghita, fără deosebire de rasă, 
naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de 
opinie, de apartenenţă politică. 

Art.2. Pot beneficia de serviciile sociale acordate cetăţenii altor state şi apatrizii 
care au domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Marghita . 

Art.3. Serviciile sociale se acordă la solicitarea beneficiarului/a rudelor acestuia, în 
urma sesizării venite din partea cetăţenilor, a unor instituţii sau reprezentanţi ai societăţii 
civile  sau  în  urma  autosesizarii  Compartimentului  Asistență  Socială. 

Art.4. Drepturile se stabilesc, se modifică, se suspendă, sau încetează, după caz, în 
condiţiile şi procedurile prevăzute de legislația  în vigoare. 

Art.5. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoştinţa acestora 
şi a angajaţilor prin afişarea Cartei la sediul Primariei precum şi prin orice mijloace de 
informare accesibile persoanelor interesate. 

Art.6. Prezenta carta se va completa periodic în funcţie de dezvoltarea şi 
diversificarea serviciilor sociale la nivelul serviciului şi în  funcţie de reglementările 
legale care vor apărea în domeniu. 

 
CAPITOLUL II 

DREPTURI COMUNE  BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE 

 
Art.7. Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile şi libertăţile 

fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare 
civilă, convingeri politice şi/sau religioase, deficienţe fizice sau psihice sau alte asemenea 
criterii. 



Art.8. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin 
recunoaşterea valorii fiecăruia ca fiinţă raţională, posesoare a unor drepturi și libertăţi 
inalienabile, indestructibile si imprescriptibile, capabilă să îşi controleze propria sa viaţă, 
respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale. 

Art.9. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare 
prin implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenţia socială care îi vizează 
cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenţie optimă. 

Art.10. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidenţialitate şi 
intimitate, informaţiile privind identitatea clientului şi aspectele de intimitate ale 
problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia, 
asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume. 

Art.11. Beneficiarilor de servicii sociale li se asigura continuitatea serviciilor 
sociale furnizate atâta timp cât se menţin condiţiile care au generat starea de nevoie 
precum şi funcţie de resursele umane şi materiale ale serviciului. 

Art.12. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politeţe şi consideraţie din 
partea profesionistului, creându-se posibilitatea unei colaborări constructive într-un 
climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicaţi în acordarea serviciilor 
sociale. 

Art.13. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferenţă, respectiv 
dreptul la reţinere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile 
valori şi credinţe şi de a nu discuta cu profesionistul situaţiile pe care nu le consideră 
relevante pentru situaţia socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptăţiţi să decidă dacă 
doresc sau nu o alta formă de ajutor. 

Art.14.Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viaţa intimă pe tot 
parcursul procesului de furnizare a serviciilor. 

Art.15. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-şi exprima nemulţumirea cu 
privire la acordarea serviciilor sociale. 

 
CAPITOLUL III 

DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE 
INFORMARE 

 
Art.16. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare corectă, 

obiectivă, conformă cu realitatea şi centrată pe problema clientului, fiind transmisă într-
un limbaj clar, concis, adaptat la capacitatea de înţelegere a clientului dându-i clientului 
posibilitatea de a opta în cunoştinţă de cauză pentru o formă sau alta de ajutor. 

Art.17. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare adaptată în 
funcţie de nevoile şi problemele lor. 

Art.18. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare completă 
care să cuprindă toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile. 

Art.19.Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare operativă 
realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării. 

 
CAPITOLUL IV 



DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE 
CONSILIERE 

 
Art.20. Consilierea se realizează prin încheierea unui contract între reprezentantul 

serviciului social şi client în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor precum şi 
răspunderea părţilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale. 

Art.21. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptată nevoilor 
clientului ceea ce presupune din partea profesionistului o explorare aprofundată a 
problemelor şi totodată o explorare a soluţiilor alternative în vederea depăşirii situaţiei de 
risc în care se află beneficiarul. 

Art.22. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutră şi imparţială 
ceea ce presupune neimplicarea profesionistului în relaţii sentimentale, de rudenie, de 
prietenie cu clientul, cât şi netranspunerea profesionistului în starea emoţională a 
clientului. 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL V 
DREPTURI SPECIFICE PERSOANELOR VÂRSTNICE CARE 

BENEFICIAZĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU 

 
Art.23. Dreptul de a beneficia de îngrijire la domiciliu în funcţie de nevoile 

persoanei vârstnice conform contractului încheiat între serviciul social şi beneficiar. 
Art.24. Dreptul de a fi informaţi despre calificarea şi experienţa personalului care 

le acordă îngrijirea la domiciliu, tarifele stabilite conform tipului de serviciu solicitat. 
Art.25. Dreptul de a fi vizitate pe perioada cât sunt internate în spital. 
Art.26. Dreptul de a beneficia de servicii de îngrijire permanent prin înlocuirea 

îngrijitorilor la domiciliu în perioada de concediu, în limita posibilităţilor. 
Art.27. Dreptul de a fi consultaţi cu privire la programul de îngrijire, de a renunţa 

la serviciile socio-medicale, stabilite iniţial în baza unei reevaluări a gradului de 
dependenţă şi de a solicita altele care se impun. 

 
CAPITOLUL VI 

DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE 
(PERSOANE CU HANDICAP) ASIGURATE DE ASISTENTUL 

PERSONAL 

 
Art.28. Dreptul de a fi tratat cu respect, bună credinţă şi înţelegere. 
Art.29. Dreptul de a beneficia de îngrijire la domiciliu conform contractului de 

muncă încheiat de asistentul personal cu primarul  Municipiului Marghita. 



Art.30. Dreptul de a beneficia de sprijin în realizarea planului de recuperare. 
Art.31. Ajutor şi sprijin pentru implicarea sa în viaţa cotidiană. 
 
 

CAPITOLUL VII 

OBLIGAŢII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE 
 
Art.32.- Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a spune profesionistului 

adevărul, de a furniza acestuia informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie 
familială, socială, medicală şi economică. 

Art.33. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilităţi, 
respectiv de a-şi asuma toate responsabilităţile obişnuite ale unei fiinţe umane ca membru 
al unei familii, al comunităţii şi ca cetăţean în acord cu normele legale în vigoare. 

Art.34. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligaţi să participe la procesul de 
furnizare a serviciilor sociale. 

Art.35. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să comunice serviciului social 
orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe tot parcursul acordării 
serviciului social. 

Art.36. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a coopera cu profesionistul în 
acordarea serviciilor sociale. 

Art.37. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a sesiza conducerea Primăriei 
Municipiului Marghita , privind Compartimentul de   Asistenţă Socială în cazurile în care 
profesionistul nu-şi îndeplineşte corespunzător atribuţiile prevăzute în fişa postului şi 
obligaţiile prevăzute în Codul etic. 

Art.38. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să manifeste respect în relaţia cu  
profesionistul. 

 
CAPITOLUL VIII 

OBLIGATII SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII 
SOCIALE 

 
Art.39. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale de informare si consiliere: 

         -respectarea prevederilor contractului încheiat cu Primăria municipiului Marghita. 
Art.40. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale (persoane vârstnice) care 

beneficiază de îngrijire la domiciliu  
-participarea în măsura posibilităţilor fizice la acordarea serviciilor casnice; 
-respectarea regulilor de convieţuire civilizată faţă de asistenţii sociali, familie şi 

vecini. Are obligaţia de a comunica toate datele cuprinse în formularul "ancheta 
sociomedicală" - ca parte a dosarului personal - pentru a se putea evalua de comun acord 
nevoile şi serviciile corespunzătoare; 

-beneficiarul are obligaţia de a comunica lunar situaţia veniturilor realizate, a 
oricărei modificări survenite în situaţia socială, economică, familială; 

Art.41. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale (persoane cu handicap) 
asigurate de asistentul personal : 



-actualizarea certificatului de încadrare în gradul de handicap prevăzut de lege; 
-respectarea şi participarea la realizarea planului de recuperare stabilit de Comisia 

de expertiză medicală; 
-aducerea la cunoştinţa personalului  Compartimentului Asistenţă Socială a oricărei 

modificări survenite în situaţia socială, economică, familială. 
 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.42. Prezenta cartă va fi îmbunătăţită periodic, dată fiind complexitatea 
experienţei în domeniul asistenţei sociale. 

Art.43. Carta drepturilor se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul 
instituţiei cât şi prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
           Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc    Secretar jr. Demeter Cornelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIULUI  MARGHITA 
Hotărâre 

privind  modificarea anexei la HCL nr.3/16.01.2012 privind aprobarea Reţelei  
unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale 
Marghita  pentru anul şcolar 2012-2013, ca urmare a redenumirii unităților de 
învățământ  

 
 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 26 aprilie  2012, 

Văzând referatul  de specialitate nr.2923/20.04.2012, întocmit de d-na Ciupe 
Elena în calitate de şef serviciu administraţie publică locală, avizul favorabil al comisiilor 
de specialitate, 

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale  nr.1/2011, art.19, alin.4, 
art.61 alin.2 , Ordinului  nr. 6.564/ 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, 
Ordinului nr. 3.283/ 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, 
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 
6.564/2011, HCL nr.3/16.01.2012 privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  
preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 
2012-2013, adesele instituțiilor de învățământ privind redenumirea unităților de 
învățământ , respectiv,adresa nr. 734/26.03.212 a  C.N.” O.Goga„ Marghita , adresa 
194/26.03.2012 a  Grupului Școlar Agricol ” Horea„ Marghita, adresa nr.92/26.03.2012 a 
Grădiniței cu program prelungit nr.2 Marghita , adresa nr. 229/23.03.2012 a Grădiniței cu 
program prelungit nr. 4 Marghita, adresa  Grădiniței cu program prelungit nr.1 Marghita, 
adresa nr. 334/26.03.2012 a  Grupului Școlar ” Horvat Janos” Marghita,  a Legii 
administraţiei publice locale  nr.215/2011, republicată , cu modificările şi completările  
ulterioare, art.23,  
 În temeiul  art. 36, alin. 2,  alin.6 lit.a pct.1 şi art. 45 , din Legea administraţiei publice 
locale     nr.215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare 

Hotărăşte 

 Art. 1. Se aprobă modificarea anexei HCL nr.3/16.01.2012 privind aprobarea 
Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar la nivelul unităţii administrativ teritoriale 
Marghita  pentru anul şcolar 2012-2013, ca urmare a redenumirii unităților de 
învățământ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
  Art.2  Prezenta sub formă de hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului judeţului  
Bihor, Primarului municipiului Marghita, Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor,la dosar.  
 

 
 Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc    Secretar jr. Demeter Cornelia 
 

Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
  MARGHITA 
  Nr. 48 din 26.04.2012 



Anexă la HCL nr.48 din 26.04.2012 

 

REŢEAUA PROPUSĂ 2012-2013 

Nr. 

crt. 

 

Judeţ 

 

Mediul 
urban/rural 

 

Denumirea unităţii de învăţământ  
cu personalitate juridică – adresa, 
nr.telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învăţământ 

Denumirea unităţii de 
învăţământ  fără 

personalitate juridică 
– adresa, 

nr.telefon/fax/e-
mail/niveluri de 

învăţământ 

Observaţii 

 

1. 

 

Bihor 

 

Urban 

Colegiul Naţional „ Octavian 
Goga”, Marghita, str.N.Bălcescu 

nr.80, tel.0259-362379, e-mail 
liceul_goga@yahoo.com., niveluri 
de învăţământ: PRI/, GIM/LIC. 

  

 

 

2. 

 

 

Bihor 

 

 

Rural 

 

Şcoala Gimnazială 
nr.1 Ghenetea, str. 
Principală nr. 129 

Ghenetea , jud. Bihor, 
tel.0259 364459, 

niverluri de 
învăţământ:PRI/GIM, 

structură școlară 
arondată  la 

Colegiului Naţional 
„Octavian Goga” 

Marghita 

 

 

 

3. 

 

 

Bihor 

 

 

Rural 

 

Şcoala Gimnazială 
nr.2 Cheţ, str. 

Principală nr. 240  
Cheţ,  jud.Bihor , tel. 
0259 362655; niveluri 

de 
învăţământ:PRI/GIM  

structură școlară 
arondată  la 

Colegiului Naţional 
„Octavian Goga” 

Marghita 

 

 

4. 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

Urban 

Liceul Tehnologic „ Horvath 
Janos”, Marghita, str.1 Decembrie  
nr.5, tel.0259-362926; 0359-434010; 

fax 0359434050 e-mail 
gshorvathjanosik@yahoo.com, 

PRI/GIM/LIC 

  



 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

Szoke Francisc     Secretar  Jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

 

Rural 

 

Şcoala Gimnazială 
nr.3 Cheţ, str. 

Principală nr.233, 
structură a Grupului 
şcolar „ Horvath 
Janos” Marghita 

PRI/GIM 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

Urban 

Liceul Tehnologic  „ Horea” 
Marghita, str. I.L.Caragiale nr. 44, 

tel.0259 362302,e-mail 
dre_horea_.marghita@yahoo.com, 

niveluri de  învăţământ 
:LIC/PROF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

 

Urban 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 
1,Marghita, str. N.Bălcescu nr.2, 

tel.0359/179300, fax. 0359/179300, 
e-mail 

gradinitaunumarghita@yahoo.com, 
nivel  de învăţămât: PRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

Urban 

Grădiniţa cu program prelungit 
nr.2,Marghita,  str.Eroilor nr.6 ,tel. 

0770- 082730, e/mail. 
gradinitadoi@yahoo.com, nivel  de 

învăţământ PRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 
 
 

Bihor 

 

 
 
 

Rural 

 

Grădiniţa cu program 
normal NR.3 Cheţ, 

nivel  de învăţământ 
PRE , structură a 

Grădiniţei cu 
program prelungit 

nr.2 Marghita, 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

Urban 

Grădiniţa cu program prelungit 
nr.4, str. Herculane nr.5/A,tel.0359-

191160; 0259-362509, fax.0259-
362130, e-mail 

gradinita4marghita@yahoo.com, 
nivel de  învăţământ PRE 

  

 

 

 

11. 

 

 

 

Bihor 

 

 

 

Rural 

 

 

 

 

Grădiniţa  cu 
program normal nr. 5  

Ghenetea , nivel  de 
învăţământ PRE , 

structură a Grădiniţei 
cu program prelungit 

nr. 4.Marghita 

 



CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita pe 
anul 2012 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26  aprilie   2012, 

Având în vedere:   referatul de specialitate nr.2958/23.04.2012, întocmit de d-na 
ec.Bereteu  Viorica    în calitate de şef birou buget – contabilitate ,salarizare  , adresa           
nr.31346 din 12.04.2012 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Bihor înregistrată la 
instituția primarului  cu nr.2766 din 13.04.2012 prin care potrivit prevederilor Hotararii 
Guvernului nr. 255/2012 s-a aprobat alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe 2012, pentru unitatile 
administrativ teritoriale pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente și de 
capital,precum și pentru cofinanțarea unor proiecte finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, pentru unitatea administrativ teritorială  Marghita, avizul favorabil al 
comisiei de specialitate, 
              Conform art.7 din  O.U.313/03/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012, și a 
H.G. nr.142/13.03.2012 privind cheltuielile necesare  pentru pregatirea și desfășurarea 
alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2012      
             Ținând cont de solicitările instituțiilor de învațămant subordonate unității 
administrativ teritoriale  Marghita și necesităților institutiei administrativ -teritoriale 
,conform prevederilor Legii 273/2006 actualizată cu modificarile și complectările 
ulterioare,  
 În baza art. 36, alin. 4 lit. a, art. 45 alin.1, 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 2012 , în forma prevăzută la anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 
 Art.2  Se abrobă bugetul de venituri și cheltuieli pe activitatea ștrand, pe anul 
2012 în forma prevăzută la anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 3 Prezenta hotărâre se   comunică   cu: Primarul municipiului 
Marghita,Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, DGFP,Biroul de contabilitate,spre afişare 
,la dosar. 
 
 
 Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc    Secretar jr. Demeter Cornelia 
 

Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
  MARGHITA 

  Nr. 49 din 26.04.2012  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA                                                         
 

 
 
 
Hotărâre 

privind aprobarea  bilanţului   contabil pe anul 2011  şi aprobarea programului de 
măsuri de reabiltare, modernizare, imbunătăţire a activităţii la S.P.A.C.S. Marghita pe 
perioada 2012-2013. 

 
 
       Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din 26 
aprilie  2011 
       Avand in vedere adresa S.P.A.C.S.Marghita  nr. 706 din 19.04.2012 precum şi 
Raportul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare asupra 
activităţii pe anul 2011  pe bază de bilant contabil 
        Cu  raportul de specialitate al compartimentului din cadrul Primariei municipiului 
Marghita si avizul favorabil al comisiei  de buget finante  
              In baza prevederilor Legii 51/2006 , a Legii 214/2006 modificată şi completată 
cu OUG 13/20.02.2008  
       In conformitate cu art. 36 alin. 3 lit. b din Legea 215/2001 , legea administratiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                             Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se aprobă  bilanţul  contabil pe anul 2011  a Serviciului Public de Alimentare cu 
apă, canalizare şi salubrizare şi raportul S.P.A.C.S asupra activităţii pe anul 2011 pe bază 
de bilant contabil 
 
Art. 2 Se aprobă programului de măsuri de reabiltare, modernizare, imbunătăţire a 
activităţii la S.P.A.C.S. Marghita pe perioada 2012-2013. 
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica: S.P.A.C.S. Marghita 
                                                             D.G.F.P. Bihor 
                                                             Institutiei Prefectului Bihor 
                                                             Primarului municipiului Marghita 
 
 
 
               Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
                 Szoke Francisc        Demeter Cornelia  
 
 
Nr. 50 din 26 aprilie 2012 

 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind abrogarea HCL nr. 30 din 29.02.2012 și completarea HCL nr. 65 din 
31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

administrării a parcărilor publice în municipiul Marghita 
 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din data de 
26 aprilie 2012, 
 
 Având în vedere: 

- Referatul de specialitate nr. 2927 din 20 aprilie 2012 întocmit de d-l Lucaciu 
Cornel în calitate de șef birou Administrarea domeniului public și privat, 

- Procesul verbal nr. 2835 din 18 aprilie 2012,  
- Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din 31.05.2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a administrării parcărilor publice în 
municipiul Marghita, precum și Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 
29.02.2012, 

- Contractul de concesiune de servicii nr. 4170 din 23.06.2011 privind delegarea 
gestiunii serviciilor publice de administrare a parcărilor publice cu plată din 
municipiul Marghita, 

- prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public și privat de interes local, HG nr. 955/2004 
pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr. 71/2002, 

În temeiul art. 36 alin. 5 lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 

 Art. 1   Se abrogă Hotărârea nr. 30 din 29 februarie 2012 privind completarea 
HCL nr. 65 din 31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a administrării parcărilor publice în municipiul Marghita. 
 
 
 Art. 2   Art. 75 alin. 7 din anexa Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 65 din 
31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a administrării 
parcărilor publice în municipiul Marghita se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 



”Pentru anul 2012 se stabilesc următoarele tarife maxime: 
  - pe oră - 1 leu 
  - pe zi   - 5 lei 
  - pe săptămână – 15 lei  
  - pe lună - 50 lei 
  - pe an  - 400 lei 
  - rezervare - 1200 lei” 
 
 Art. 3   Art. 77 din anexa Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 65 din 
31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a administrării 
parcărilor publice în municipiul Marghita se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Tipurile de abonamente de parcare gestionate prin activitatea de parcări  sunt: 
 - abonamente săptămânale, lunare, anuale.” 
 

Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Bihor, 
Primarului  municipiului Marghita, Compartimentului juridic, Biroului de Administrarea 
domeniului public și privat, SC Stocarpark SRL, spre afișare, la dosar. 

 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Szőke Francisc              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
     
 
 
 
 
Marghita, 
Nr.   51   din 26 aprilie 2012. 
 
Adoptată cu 14 voturi pentru din 14 consilieri prezenţi 

 
 
 



 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de ocupare a fucțiilor publice 
 din unitatea administrativ teritorială Marghita 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din data de 
26 aprilie 2012, 
 
 Având în vedere: 
- Referatul de specialitate nr. 2929 din 20 aprilie 2012 întocmit prin grija 

Compartimentului gestiune resurse umane, 
- În baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- Cu respectarea Ordinului Președintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea 

Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și HG nr. 
611/2008 – Normele privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 
modificată, 

- În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. a) și art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 

 Art. 1   Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din UAT Marghita 
pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2   Prezenta hotărâre se comunică cu Instituția Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Compartimentul de gestiune resurse umane, ANFP București, 
spre afișare, la dosar. 
 

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Szőke Francisc              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
     
 
 
 
 
Marghita, 
Nr.  52   din 26 aprilie 2012. 
 
Adoptată cu 10 voturi pentru, 3 împotrivă și 1 abținere din 14 consilieri prezenţi 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA    

                                
 
 

Hotărâre 
- privind    aprobarea concesiunii directe a  suprafeţei de  136,40 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 Colegiul Medicilor Veterinari 
–Zona Marghita pentru stabilire sediu si  a suprafetei de 10,69 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 Asociatia Club Kiwanis 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 26 aprilie   2012. 

Având în vedere: Cererea  nr.1527  din 1.03.2012  a Colegiului Medicilor Veterinari –Zona 
Marghita prin care ne solicită concesionarea  suprafeţei de 136,40 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 ,  pentru stabilire sediu, cererea nr. 1/1381 din 20.04.2012 a Asociatiei Clubului 
Kiwanis Marghita  prin care ne solicită  marirea suprafetei concesionate de aceasta cu   suprafeţa de 
10,69  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 , Referatul de specialitate 
nr.2983/223.04.2012, întocmit de dna. Demeter Cornelia  în calitate de secretar al municipiului Marghita 
, avizul Comisiei de urbanism,  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;HCl nr. 161/20.12.2011 privind stabilirea taxelor locale pentru 
terenuri  si constructii  apartinand domeniului public si privat a localităţii,  

Cu respectarea dispoziţiilor art.15, lit a  din Legea 50 /1991, republicată si art. 123 
alin. 1 din Legea 215/2001  
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 136,40 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 Colegiul Medicilor Veterinari –Zona Marghita 
pentru stabilire sediu, conform schitei anexate , pe perioada functionarii acestuia in Marghita .  

 
Art. 2  Se aprobă concesionarea directă a  suprafetei de 10,69 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 Asociatia Club Kiwanis pentru extindere 
suprafata concesionata , conform schitei anexate, pe perioada functionarii acesteia in Marghita 
.  

 
 



 
 

Art.3 Taxa de concesiune  va fi de 1 leu/mp./lună, conform HCL  nr. 161/20.12.2011 
  
Art.4 Se încredinţează compartimentul juridic din cadrul primăriei municipiului 

Marghita cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
Art.5 Prezenta hotărâre se  comunică  cu: Primarul municipiului Marghita; Instituţia 

Prefectului Judeţului Bihor ; Colegiul Medicilor Veterinari –Zona Marghita; Asociatia 
Club Kiwanis la dosar.  
 
 
 
 
 
 
 
               Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
                 Szoke Francisc        Demeter Cornelia  
 
 
Nr. 53 din 26 aprilie 2012 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri “pentru” din  14 consilieri prezenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA  
          

 
Hotarârea  

privind aprobarea vânzării  în principiu a terenului în suprafață de  82 mp. 
proprietate privată a municipiului Marghita, identficat cu  nr. cadastral 101735 
,CF101735 Marghita, situat pe str. N.Bălcescu nr.90  către  proprietarii  construcţiei 
aferente dl.Farcaș Ioan și  soția  
                      

  Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  26 
aprilie   2012  
 Având în vedere referatul  de specialitate nr. 2947/23.04.2012 întocmit  de d-na 
Demeter Cornelia în calitate de secretar UAT ,cererea nr. 1/1355/18.04.2012 a d-lui 
Farcaș Ioan , CF  nr. 101735 ,HCL nr.45/31.05.2005 privind aprobarea Regulamentului  
de vânzare a terenurilor  din domeniul privat al municipiului Marghita,avizul favorabil al 
comisiei de specialitate, 
            In conformitate  cu prevederile  art. 36 alin.5 lit. b din legea 215/2001, republicată 
si cu modificările si completările ulterioare coroborat cu art.123alin.3, din din  Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 ,republicată , cu modificările ulterioare 
 
 

Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aprobă vânzarea în principiu a terenului în suprafață de  82 mp. 
proprietate privată a municipiului Marghita, identificat cu  nr. cadastral 101735 
,CF101735 Marghita, situat pe str. N.Bălcescu nr.90  către  proprietarii  construcţiei 
aferente dl.Farcaș Ioan și  soția.  

 
Art. 2 Vânzarea se va face în  baza unui raport de evaluare realizat de un expert 

evaluator, raport care va fi însușit prin hotărâre de către Consiliul local , iar prețul de 
vânzare va fi negociat cu comisia de negociere din cadrul Consiliului local. 

 
Art. 3  Prezenta  hotărâre  se va comunica cu:Institutia Prefectului Bihor, 

primarul municipiului Marghita, Direcției tehnice,  comp. Juridic, dl.Farcaș Ioan. 
 
 
 
 Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc     Secretar jr. Demeter 
Cornelia 
 

 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
 
  MARGHITA 
  Nr. 54 din 26.04.2012 



 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI MARGHITA  

          
Hotarârea  

privind aprobarea vânzării  în principiu a terenului în suprafață de  600 mp. 
proprietate privată a municipiului Marghita, identficat cu  nr. cadastral 963 
,CF100441 , situat în Ghenetea  către SC Ionica Prestcom SRL Ghenetea   
proprietarul  construcţiei aferente 
                      

  Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  26 
aprilie   2012  
 Având în vedere referatul  de specialitate nr.2948/23.04.2012 întocmit de d-na 
Demeter Cornelia în calitate de secretar UAT,  cererea nr.1/925/15.03.2011 a domnului 
Naghi Ioan Călin în calitate de administrator la S.C. Ionica Prestcom SRL , extras CF 
nr.100441, HCL nr.45/31.05.2005 privind aprobarea Regulamentului  de vânzare a 
terenurilor  din domeniul privat al municipiului Marghita, schița de amplasament,extras 
CF nr.100441, avizul favorabil al comisiei de specialitate, 
            In conformitate  cu prevederile  art. 36 alin.5 lit. b din legea 215/2001, republicată 
și cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.123 alin.3, din din  Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 ,republicată , cu modificările ulterioare 
 

 
Hotărăşte: 

 
Art. 1 Se aprobă vânzarea în principiu a terenului în suprafață de  600 mp. 

proprietate privată a municipiului Marghita, identificat cu  nr. cadastral 963 ,CF100441 , 
situat în Ghenetea  către SC Ionica Prestcom SRL Ghenetea   proprietarul  construcţiei 
aferente 

Art. 2 Vânzarea se face în  baza unui raport de evaluare realizat de un expert 
evaluator, raport care va fi însușit prin hotărâre de către Consiliul local , iar prețul de 
vânzare va fi negociat cu comisia de negociere din cadrul Consiliului local. 

 
Art. 3  Prezenta  hotărâre  se va comunica cu:Institutia Prefectului Bihor, 

primarul municipiului Marghita, Direcției tehnice,  comp. Juridic, dl.Naghi Ioan Călin- 
administrator la S.C. Ionica Prestcom SRL . 
 
 
Președinte de ședință      Contrasemnează 
 Szoke Francisc    Secretar jr. Demeter Cornelia 
 

 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
  MARGHITA 
  Nr. 55 din 26.04.2012 

 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
          

Hotărâre 

-  aprobarea încheierii  unui contract  de păşunat  pentru păsunea comunală cu Asociatia 
Crescătorilor de Animale Marghita in conformitate cu Legea 214 din 15 noiembrie 2011  
 
 
 
      Consiliul local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară  din 26 
aprilie 2012  
 
 
             Vazând  Raportul de specialitate nr. 2990 din 25.04.2011 întocmit de secretar 
Cornelia Demeter precum si avizul favorabil al Comisiei de agricultura , turism si mediu  
             In baza  Legii  214 /15.11.2011 pentru organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor   , art. 15-17 
               Vazând solicitarea Asociatiei Crescătorilor de Animale Marghita  nr. 1/614 din 
24.02.2012 pentru concesionarea suprafetei de 198,39 ha  stabilită pe blocuri fizice  
conform planselor  vizate de APIA  
               In conformitate cu Legea 215/2001, legea administratiei  publice locale , 
republicată, cu modificările si completările ulterioare  
 
                                         Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se aprobă concesionarea prin atribuire directă către Asociatia Crescătorilor de 
Animale Marghita   a suprafetei de păsune de 198,39 ha , după cum urmează: 
 

MARGHITA 
  

BLOC FIZIC SUPRAFATA-ha 

1981 7,40

1975 0,60

3822 27,03

2476 4,45

2477 54,42

3807 9,33

3730 10,67

3103 15,53

2932 1,31

2931 1,71

2474 3,53

2183 6,02



2401 10,50

2285 1,35

3844 2,62

TOTAL 156,47

C H E Ţ 
  

BLOC FIZIC SUPRAFATA-ha 

3265 41,92
 
 
 
Art. 2 Perioada de concesiune este de  20 de ani, respectiv  până în februarie  2031.  
 
Art. 3 Contractul  de concesiune  va fi incheiat prin grija Compartimentului juridic cu 
respectarea criteriilor si prevederilor Legii 214/2011. 
 
 
 
 
 
               Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
                 Szoke Francisc        Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Nr. 56 din 26 aprilie 2012 
 
Adoptată cu votul a 13 consilieri “pentru”, 1 abtinere  din  14 consilieri prezenti  
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 

                              
HOTARARE 

-  privind  stabilirea cuantumului burselor scolare pe anul 2012-2013 pentru 
unităţile scolare din unitatea administrativ- teritorială Marghita. 

 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 26 aprilie   2012. 

Având în vedere: art. 3 şi art. 4 din  Ordinul nr. 5576 din 7.10.2011 privind 
aprobarea  Criteriilor generale de  acordare a burselor  elevilor din învăţământul  
preuniversitar de stat , modificat si completat  cu Ordinul nr. 3470/7 martie 2012 a 
Ministerului Educatiei , Tineretului si Sportului  

                             HG 558  din 3 septembrie 1998 pentru modificarea anexelor nr. 
1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de 
acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii, studentii si cursantii 
din invatamantul de stat, cursuri de zi 

 Tinand cont de referatul nr. 2970 din 23.04.2012  al Biroului de contabilitate  prin 
care se mentioneaza sumele de bani stabilite prin  bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 
2012 si adresele  depuse de institutiile de invatamant din raza administativ/ teritorială  

Vazand avizul comisiei de buget finante si propunerile acesteia pentru stabilirea 
cuantumului unei burse  

 In baza art. 36 alin.6 pct. 1 si art. 45  din Legea 215/2001, legea administratiei 
publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare  

 
                              Hotărăşte: 

Art. 1  Se stabileste cuantumul  unei burse   de care poate beneficia elevii de la cursurile 
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, pe anul 2012-2013 pentru unităţile 
scolare din unitatea administrativ- teritorială Marghita, după cum urmează: 
 bursa de performanţă    300 lei  
 bursa de merit               200 lei 
 burse de studiu              150 lei 
 burse de ajutor social.      50 lei   
 
Art. 2  Prezenta hotărâre  se comunică  cu  : Institutia Prefectului Bihor, unităţilor de 
invatamant  din raza teritorială a municipiului , biroului buget-contabilitate , la dosar, 
spre afisare  
 
 
               Presedinte de sedinta     Contrasemnează 
                 Szoke Francisc        Demeter Cornelia  
 
Nr. 57 din 26 aprilie 2012 
 
Adoptată cu votul a 13 consilieri “pentru”, 1 abtinere  din  14 consilieri prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

HOTĂRÂRE 
-  privind  aprobarea Regulamentului de organizare  si functionare a Strandului 
municipal Marghita si a taxelor de intare, respectiv parcare la strandul municipal.  
 
          Având în vedere Raportul Biroului  Financiar-Contabil inregistrat sub nr. 3073 din 
25.04.2011 
          Potrivit prevederilor O.G. 58/1998 privind organizarea si desfăşurarea  activităţii 
de turism  in România, cu modificările ulterioare  
           Luand act de HCL nr. 56 din 31.03.2011 pentru infiintarea serviciuluii  de interes  
local “ Strand  municipal Marghita” , ca serviciu fără personalitate  juridică  ce 
functionează în subordinea Consiliului local,  
           Cu avizul  comisiei juridice din cadrul consiliului local ,  
 În conformitate cu prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările ulterioare; 
          În baza prevederilor art. 282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia ; 
           In temeiul prevederilor art.36 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. c), precum şi ale 
art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 
2007, cu modificările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
          Art. 1 -Se aproba  Regulamentul de organizare  si functionare a Strandului 
municipal Marghita, conform anexei 1care face parte din prezenta hotărâre.  
 Art.2 – Se stabilesc taxele pentru Ştrandul municipal Marghita, pe anul 2012, 
conform Anexei  2 care face parte integrantă din prezenta hotărare. 
         Art. 3  - Se comunică prezenta hotărâre cu : Institutia Prefectului Bihor, SPACS 
Marghita, Biroul de administrare a domeniului public si privat, Biroul de urbanism . 
 
                 Presedinte de sedinta            Contrasemnează 
                      Szoke Francisc            jr. Demeter Cornelia  
 
MARGHITA 
Nr.  58 / 26.04.2012 
 
Adoptata cu votul ”pentru”  a 12 consilieri , 2 “impotriva” din 14 consilieri prezenti 
 
  
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                                                                 
JUD. BIHOR                                                                                              

MUNICIPIUL MARGHITA 
CONSILIUL LOCAL       

                            
Anexă la HCL nr.58 din 26.04.2012 

     

TAXELE 
pentru Ştrandul  municipal Marghita pe anul 2012 

                                       
 
 

Nr.crt. Specificatie 
Taxa datorată în 

anul 2012 
(lei/persoană) 

1 Taxă intrare pentru adulti 10 
2 
 

Taxă intrare copii,elevi,studenti, 
pensionari(lei/persoană) 

5 

3 Taxă parcare autoturisme in exteriorul 
perimetrului Ştrandului (lei/autoturism/zi) 

-    Amenajate 
- Neamenajate 

 
 
3 
2 

4 Taxă parcare autovehicule,cu exceptia 
autoturismelor,în exteriorul perimetrului 
Ştrandului(lei/autovehicul/zi) 

15 

5 Taxă ocupare teren pentru    
-corturi(lei/mp/zi) 
-rulote(lei/mp/zi) 

 
3,5 
4 

6 Taxă utilizare şezlong 
(lei/şezlong/zi) 

            5 

 
          
 
 
 
 
                 Presedinte de sedinta                 Contrasemnează 
                      Szoke Francisc            jr. Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 
privind constituirea unor numere cadastrale din terenuri aflate 

 în domeniul privat al  municipiului Marghita 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 26 
aprilie 2012  
 
 Având în vedere referatul de specialitate nr. 2959 din 23.04.2012 al 
Compartimentului de cadastru din cadrul Biroului de urbanism, 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. c) și art. 45 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1   Se aprobă constituirea următoarelor numere cadastrale pe terenuri aflate 
în domeniul privat al municipiului Marghita în vederea întocmirii de documentații 
cadastrale de dezmembrare pentru imobilele – terenuri – aflate în proprietate privată a 
municipiului Marghita: 
 

Nr.cad. nou 
Supr. nr.cad. 

(mp) 
Nr.topo. 

vechi 
Cota/intreg Carte Funciara observatii 

 25 1148/2 25/96 mp. - C.F. nr. 102268 - Marghita 
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Aleea Tineretului 

 23 462/6 23/676 mp. - C.F. nr. 102266 - Marghita 
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Aleea Înfrăţirii 

 18 373/4 18/749 mp. - C.F. nr. 408 - Marghita 
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica C.Republicii 

 13 25/6 13/705 mp. - C.F. nr. 101058 - Marghita 
Teren propr. privata a orasului 
Marghita situata în C.Republicii 

 
 

Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Compartimentul de cadastru din cadrul Primăriei Marghita. 

 

Art. 3   Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Compartimentul de cadastru, la dosar. 

 
 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Szőke Francisc              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
   
   
Marghita, 
Nr.  59   din 26 aprilie 2012. 
 
Adoptată cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenţi 
 


