
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a  

SPAACS Marghita pe anul 2013  

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară 

din 25 aprilie 2013 

 

 Având în vedere: 

- proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2013 a Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare înregistrat sub nr. 599/24.01.2013, 

- referatul de specialitate nr. 3212/2 din 19.04.2013 întocmit de d-na economist 

Kalmar Gyongyi din cadrul biroului buget-contabilitate, 

- prevederile art. 28 alin. 1 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 

autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea 

mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și 

Fondul Monetar Internațional, 

În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a, pct. 14 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Hotărăşte 

 

Art. 1   Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli a Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita pe anul 2013 conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2   Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului 

Bihor, Primarului municipiului Marghita, Biroului Buget – contabilitate, 

Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita, spre 

afișare, la dosar.  

 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Botos Alexandru           jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

Marghita, 

Nr. 44     din 25 aprilie 2013. 

 

Adoptată cu 14 voturi pentru  și 1 abținere în baza art. 46 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 din 15 consilieri prezenţi 



Consiliul Local al municipiului Marghita 

 

 

                                                     Hotărâre 

         - pentru  stabilirea orarului de functionare al strandului municipal Marghita 

si modificarea taxelor de intrare prevăzute in anexa nr. 2 la HCL nr. 58 din 

26.04.2012  

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 

25.04.2013  

 

Vazând referatul de specialitate întocmit prin grija d-nei Kovacs Andrea , 

inspector specialitate în cadrul  Biroului de administrare a domeniului public si privat , şi 

înregistrat sub nr. 3197 din 19.04.2013 

Ţinând cont de HCL nr. 58 din 26.04.2012  privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Strandului municipal Marghita şi a taxelor de intrare , 

respectiv parcare  la strandul municipal şi a HCL nr. 56/31.03.2011 pentru înfiinţarea 

serviciului de interes local „ strand municipal Marghita „, ca serviciu fără personalitate 

juridică ce funcţionează în subordinea Consiliului Local  

Potrivit prevederilor O.G. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea  activităţii 

de turism in România, cu modificările ulterioare  

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 si 2 lit. b alin. 4 lit. c precum şi ale art. 45 

alin. 1 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, R, cu modificările şi 

completările ulterioare  

                              Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aproba orarul de functionare al strandului municipal Marghita pe 

perioada sezonului 2013, respectiv mai-septembrie 2013. , conform anexei nr. 1  

Art. 2 Se stabilesc noile taxe de intrare şi de ocupare a terenului aferent strandului 

municipal pe anul 2013 precum şi modelul pentru abonamentul lunar de intrare persoană 

fizică. conform anexei nr. 2 

Art. 3  Se aprobă demararea procedurii de achizitie a serviciului de prestare 

activitate medicală pe perioada de functionare a strandului. 

Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 3 se incredintează Directia 

tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

           Art. 5 Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 26.04.2012 va suferi modificări  

odată cu adoptarea prezentelor articole.  

 

 

 

                      Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 

                          Botoş Alexandru                                  Demeter Cornelia  

 

Marghita 

nr.45 din 25.04.2013 
Adoptata cu votul a 15 consilieri „pentru”  din 15 prezenti 



 

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita 

 

      

                                                Hotărâre 

- privind  aprobarea în principiu a vânzării terenului, proprietate privată a 

municipiului Marghita, teren ocupat de construcţie situată pe C. Republicii nr. 49  în 

suprafaţă de 27 mp. identificat prin nr. cad. 779 , către proprietarul constructiei Vereş 

Ladislau  

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 

25.04.2013  

 

Văzând referatul de specialitate întocmit prin grija d-nei ing. Bisa Eva dir. adj. 

Directia Tehnică , inregistrat sub nr. 3199 din 19.04.2013 

Avand in vedere cererea  nr. 1/561 din 14..02.2011 depusa de Veres  Ladislau  cu 

domiciliul in Marghita, str. Crinului nr. 2, bl.2 .A, , ap.8  prin care solicita solicita 

cumpararea terenului in suprafata de  27 mp, proprietate privata a municipiului Marghita, 

identificat prin nr.cad. 779 inscrise in CF nr. 100332, provenit din dezmembrarea 

terenului cu nr.cad. 202  situat in Marghita, str. C.Republicii nr. 49  folosit pe baza 

contractului de concesiune nr. 312/2009 , pe care exista un spatiu comercial  cu destinatie 

perstari servii,  proprietatea  solicitantului. 

Avand in vedere Regulamentul privind procedura de vanzare a terenurilor din 

domeniul privat al municipiului Marghita aprobata prin Hotararii Consiliului local nr. 

45/2005 lit.B, pct.4 care prevede vanzarea directa, fara licitatie publica a terenurilor 

folosite de gospodarii ale populatiei sau de agenti economici. 

Avand in vedere extras de CF nr. 100332, cu nr. cad. 779 care atestă dreptul de 

proprietate a municipiului Marghita  asupra terenului si dreptul de proprietate a 

solicitantului asupra constructiei ; Planul cadastral de identificare a  terenului solicitat . 

 Avand in vedere contractul de concesiune nr. 312/2009 si actul aditional nr.2/ 

2013; 

In temeiul prevederile art. 36 alin.5 lit. " b " coroborat   cu art. 123 alin.1 si 2 din 

Legea 215/2001 privind administratia publica locala “ republicata 

                            Hotaraste: 

 

Art.1 Se aprobă vânzarea  in principiu a terenului situat in Marghita, str. C.Republicii, in 

suprafata de 27 mp  cu nr. cad. 779  înscris in CF nr. 100332 catre proprietarul 

constructiei, cu destinatia spatiu comercial, profil prestari servicii. 

Art. 2 Se aprobă demararea  procedurii de intocmire a   documentatiei  economice 

(Raport de evaluare teren) ce va fi supus aprobarii ulterioare a Consiliului Local . 

Art. 3  Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor , Directia tehnica, 

domnului Veres Ladislau , primarului municipiului Marghita, la dosar, spre afisare. 

 



                      Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 

                          Botoş Alexandru                                  Demeter Cornelia  

 

 

Marghita 

nr.47  din 25.04.2013 
Adoptata cu votul a 16 consilieri „pentru”  din 16 prezenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

Hotărâre 

privind aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitație publică 

deschisă a unui lot de teren destinat activităților comerciale situate în Marghita,  

str. Pandurilor, lângă blocul ANL nr. 25, bl. 5 
 

             Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 25 

aprilie 2013 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3308 din 23.04.2013 întocmit de d-na 

ing. Bisa Eva, dir. adj. Direcția tehnică, 

În baza prevederilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu art. 5 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică și regimul juridic aplicabil acesteia, 

În temeiul art. 36 alin. 5 lit. b) și art. 123 din Lega nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

Hotărăște 
 

Art. 1   Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă prin strigare a unei 

parcele de teren în suprafață de 150 mp, identificat prin schița de identificare cu nr. cad. 

175/2 înscris în CF nr. 102074, situată în Marghita, str. Pandurilor (lângă blocul ANL nr. 

25, bl. 5), destinat activităților comerciale în vederea realizării unei construcții cu 

destinație de comerț. 

Art. 2   Se aprobă caietul de sarcini privind concesionarea prin licitație publică 

deschisă prin strigare a unei parcele de teren în suprafață de 150 mp, identificat prin 

schița de identificare cu nr. cad. 175/2 înscris în CF nr. 102074, situată în Marghita, str. 

Pandurilor (lângă blocul ANL nr. 25, bl. 5), destinat activităților comerciale în vederea 

realizării unei construcții cu destinație de comerț. 



Art. 3   Prețul de pornire a licitației va fi de 237 lei/lună, conform Raportului de 

evaluare înregistrat la Primăria Marghita cu nr. 3297/23.04.2013, elaborată de Expert 

evaluator persoană fizică autorizată Ștefanovici Otilia. 

Art. 4   Nivelul minim de departajare a ofertelor va fi de 0,5 lei. 

Art. 5   Durata concesionării este de 20 de ani de la data încheierii contractului de 

închiriere, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din 

durata sa inițială prin simplul acord de voință al părților. 

Art. 6   Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Bihor, 

Primarului municipiului Marghita, Direcției tehnice, spre afișare, la dosar.  
 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Botos Alexandru                  jr. Demeter Cornelia 

 

 

Marghita, 

Nr.  49  din 25 aprilie 2013. 
 

Adoptată cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Raportului Serviciului Public de Alimentare cu Apă, 

Canalizare și Salubrizare SPAACS Marghita 

asupra activității pe anul 2012 pe bază de bilanț contabil 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară 

din 25 aprilie 2013 

 

 Având în vedere: 

- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare 

înregistrat sub nr. 599/24.01.2013, 

- referatul de specialitate nr. 3212/1 din 19.04.2013 întocmit de d-na economist 

Kalmar Gyongyi din cadrul biroului buget-contabilitate și referatul întocmit de 

d-na secretară jr. Demeter Cornelia înregistrat cu nr. 3212/s din 19.04.2013, 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 

republicată, 

În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a, pct. 14 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Hotărăşte 

 

Art. 1   Se aprobă Raportul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, 

Canalizare și Salubrizare SPAACS Marghita asupra activității pe anul 2012 pe 

bază de bilanț contabil conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2   Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului 

Bihor, Primarului municipiului Marghita, Biroului Buget – contabilitate, 

Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita, spre 

afișare, la dosar.  

 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Botos Alexandru           jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

Marghita, 

Nr.  43   din 25 aprilie 2013. 

 

Adoptată cu 13 voturi pentru, 1 abținere  și 1 abținere în baza art. 46 alin. 1 din 

Legea nr. 215/2001 din 15 consilieri prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

  

                                                      HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a unităţii administativ teritoriale  

Marghita  pe anul 2013  

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din 8 

aprilie 2013 

 

      Având în vedere proiectul de buget  şi fundamentarea acestuia  întocmit de d-na ec. 

Bereteu  Viorica, sef birou buget-contabilitate.  

- adresa nr. 30831 din 28.03.2013  a Directiei  Generale a Finanţelor 

Publice a Judetului Bihor 

- legea bugetului de stat  pe anul 2013 nr. 5/2013  

         In conformitate cu art. 36 alin. 4 lit. a din Legea 215/2001 privind administratia 

publică locală , republicată ,cu modificările  şi completările ulterioare  

                                  

                                                    Hotărăşte: 

 

Art. 1  Se aprobă bugetul local  pe anul 2013 secţiunea de funcţionare si sectiunea de 

dezvoltare , după cum urmează: 

          anexa. 1  Venituri – sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare  

          anexa 2   Cheltuieli – sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare 

Art. 2 Se aprobă bugetul finanţat integral  sau parţial din venituri  proprii pe anul 2013, 

după cum urmează: 

          anexa. 3  Venituri – sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare  

          anexa  4   Cheltuieli – sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare 

Art. 3 Se aprobă  bugetul creditelor interne pe anul 2013, conform anexei nr. 5 care face 

parte integrantă din prezenta hotarare.  

Art. 4 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 conform anexei nr. 6 care 

face parte integrantă din prezenta hotarare.  

Art. 5  Se aprobă utlizarea  fondului de rulment pentru acoperirea  cheltuielilor  de 

functionare a instituţiei.  

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Bihor, Primarul 

municipului Marghita, Biroul  buget-contabilitate, D.G.F.P. Bihor, spre afişare, la dosar.  

 

                Presedinte de sedintă                                      Contrasemnează 

                  Botoş Alexandru                                              Demeter Cornelia  

 

 

Marghita,  

nr. 32 din 8.04.2013 

 
Adoptată cu votul a  14 consilieri   „pentru” din 14 prezenti. 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 
HOTARARE 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a  Consiliului Local din 

8.04. 2013    

 

 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară din  

8.04.2013 , 

  

 Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 

şedinţei , nr 163 din 4.04.2013  

     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 aprobă    ordinea de zi a şedinţei extraordinare cu următotorul punct pe ordinea 

zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a unităţii 

administativ teritoriale  Marghita  pe anul 2013  

                   Initiator. primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

                   Raport de avizare: Comisia de buget finante â 

 

Art. 2 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  

la dosar, spre afisare  

     

       Presedinte de sedinta                                            Contrasemnează  

       Botoş Alexandru                                                                  Demeter Cornelia 

 

Marghita,  

nr. 31 din 8.04.2013 
Adoptată cu votul a 14 consilieri “ pentru” din 14 consilieri prezenti 

 


