
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

HOTARARE 

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

13.08. 2013 

 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară din  

13.08.2013 , 

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

şedinţei , nr   374 din 08.08.2013   

     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 din 13 august 2013 : 

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al 

municipiului Marghita pe anul 2013 

                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                      Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrare a domeniului 

public si privat  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere intravilan 

pentru construire Parc fotovoltaic , nr.cad. 102612 Marghita 

                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                      Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritorială  

 

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 29 din 28.02.2011 

privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini privind concesionarea 

prin licitatie publică deschisă a unor parcele din perimetrul parcului balnear Marghita, 

destinate activităţilor comerciale 

                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                      Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat,   

Comisia de urbansim şi amenajare a teritoriului, Comisia juridică 

 

4. Proiect de hotarâre  pentru cuprinderea în domeniul privat  a  unor terenuri situate pe 

str. N. Bălcescu , aferente constructiilor  cu destinatia de garaje  auto proprietatea 

persoanelor fizice 

                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

 Raport de avizare: Comisia de buget-finante si administrare a domeniului  

public si privat ; Comisia juridică 

 

 5.Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea pretului de 

vânzare a  imobilului  teren intravilan in suprafata  de 600 mp.. situat in localitatea 

Ghenetea nr. 36/b, avand nr. Cad. 963 , propiretatea privata a municipiului Marghita , 



ocupat  cu constructii administrative şi social culturale proprietatea SC Ionica Prestcom 

SRL , Ghenetea. 

                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                      Raport de avizare: Comisia de buget-finante si administrarea domeniului 

public si privat  

 

6. Proiect de hotarare privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile- 

teren  fără constructii –proprietatea privată a municipiului Marghita,identificată pe nr. 

cad. 261/2 respectiv 262/1  situată în Marghita în aproprierea DN 19 B – zona staţiei de 

epurare . 

                     Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                      Raport de avizare: Comisia de buget-finante si administrarea domeniului 

public si privat  

        

 

Art. 2 Se aprobă  suplimentarea  ordinei de zi  a şedintei cu următorul  punct: 

         1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere 

intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , nr.cad. 835; 101210; 100050  Marghita 

                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                      Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritorială , Comisia 

juridică 

 

Art. 3 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  

la dosar, spre afisare  

 

 

 

 

           Presedinte de sedinta                                            Contrasemnează  

               Carp Mariana                                                                    jr.Demeter Cornelia  

 

 

 

 

 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 

 

 

Marghita,  

nr. 83/13.08.2013 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                             HOTARARE 

pentru cuprinderea în domeniul privat  a  unor terenuri situate pe str. N. Bălcescu , 

aferente constructiilor  cu destinatia de garaje  auto proprietatea persoanelor fizice.  

 

         Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa extraordinară din  13 august  

2013  

                 Avand in vedere referatul nr. 6189 din 23.07.2013  al compartimentului de cadastru 

privind cuprinderea in domeniul privat a localitatii a unor terenuri ocupate cu 

constructii,locuinţe sau  garaje ,avizul comisiei de specialitate, 

  -art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia; 

             În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001, legea 

administraţiei publice locale, republicată, 

 

                                                         Hotărăste: 

 

Art. 1  Se aprobă cuprinderea in domeniul privat  a localitatii  a următoarelor terenuri pe 

care se gasesc  construite garaje auto situate pe str. N.Balcescu : 

 C.F. 100991 cu nr. cad. 100991  – suprafata de  26 mp 

 C.F. 102622 cu nr. cad. 764      -    suprafata de   28 mp. 

 C.F. 102595 cu nr. cad 763       -    suprafata de   26 mp.  

 

           Art.2  Se aproba in principiu vânzarea terenurilor mentionate la ar. 1 către proprietarii 

constructiilor, in baza unui raport de evaluare realizat de evaluator autorizat  pe anul în curs, 

raport ce va fi ulterior aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

 



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

de cadastru, Primarul Municipiului Marghita, spre afisare. la dosar.  

 

 

 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

        Carp Mariana                                            Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

 

 

Marghita, Nr. 87 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                                                                                              

                                               Hotărâre 

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile- teren  fără 

constructii –proprietatea privată a municipiului Marghita,identificată pe nr. 

cad. 261/2 respectiv 262/1  situată în Marghita în aproprierea DN 19 B – zona 

staţiei de epurare . 

       Consiliul Local al municipiului Marghita,întrunit în şedinţa ordinară din 13 

august 2013  

Având în vedere 

- raportul de specialitate  al Directiei tehnice nr. 6031 din 17.07.2013  

- avizul comisiei de specialitate 

- raportul de evaluare , intocmit de expert evaluator , autorizat ANEVAR cu nr. 

legit. 16341- d-na Stefanovici Otilia   

- Regulamentul privind  procedura de vanzare a terenurilor  din domeniul privat al 

municipiului Marghita aprobat prin HCL nr. 45/2005 

In temeiul art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi art. 

36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 alin. 1 şi 2  din Legea 215/2001 , legea 

administraţatiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

Hotărăşte: 

         Art. 1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului –teren fără 

construcţii-aparţinând domeniului privat al municipiului  situat in Marghita , in 

aproporierea DN 19B- zona staţiei de epurare , în suprafaţă totală  de 18.428 mp. , 

identificat prin nr. cad. 261/2 CF 101516 Marghita  -8.413 mp. , respectiv nr. cad. 

262/1CF 101517 – 10.015 mp.  

        Art. 2 Se aprobă raportul de evaluare si pretul de pornire la licitatie a imobilului la 

suma de 91500 lei  .(1,15 euro/mp.) 

        Art. 3 Se aprobă  studiul de oportunitate , caietul de sarcini si instructiuni pentru 

ofertanţi, ce va sta la baza  vânzării prin licitaţie  publică  deschisă a imobilului 

sus,mentionat. 

       Art. 4 Prezenta hotarare se comunica cu Directia tehnica, primarul municipiului 

Marghita, Institutia Prefectului Bihor, aducere la cunoştinţa publică 

          Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

            Carp Mariana                                                  Jr.  Demeter Cornelia  

Marghita, Nr. 89 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 



 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

                       HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , 

nr.cad. 102612 Marghita 

 

 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 13 august   2013, 

 Analizând solicitarea  SC Lotus Green Energy SRL cu sediul social in Oradea str. Vavilov nr. 2 jud. Bihor 

și documentaţia depusă în vederea obţinerii PUZ  pentru construire parc fotovoltaic  în extravilanul 

municipiului Marghita,pe terenul cu nr. cad.102612 , situat în partea de sud  a municipiului Marghira, lângă 

DN 19B , în suprafaţă de 67.800 mp , teren care se va introduce în intravilanul localităţii  , respectiv: 

- Aviz favorabil SPAACS Marghita din 15.01.2013 
- Aviz favorabil SC E-on SA, sucursala Marghita nr.212/18.03.2013 
- Aviz favorabil SC Electrica SA nr. 60201305760/19.01.2013 
- Aviz favorabil SC Romtelecom  nr. 34/ 27.02.2013 
- Aviz APM  Bihor nr. 182 din 18.06.2013 
-  Aviz CJ Bihor Instituţia Athitectului șef nr.50 din 26.06.2013 
- Acord CJ Bihor  Direcţia Tehnică  nr.61 din 29.11.2012 

Văzând raportul de specialitate  nr.6030/15.07.2013  întocmit prin grija  Direcţiei Tehnice din cadrul  

Primăriei   Municipiului Marghita, avizul comisiei de specialitate, 

Având în vedere   art. 23 din Legea 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.27¹ lit.c din Legea 350/2001 privind Amenajarea 

teritoriului și urbanis mului, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza  art. 36, alin.(5), lit.c şi  art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, 

republicată , cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂREŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic ,  cu 

propunerile  de organizare urbanistică, nr.cad. 102612 Marghita beneficiar SC Lotus Green Energy SRL cu 

sediul social in Oradea str. Vavilov nr. 2 jud. Bihor 

Art.2 . Suprafaţa de 67.800 mp.  cu nr. cad. 102612 înscris in CF nr. 102612 se  va scoate din circuitul 

agricol prin grija beneficiarului  si va fi cuprinsă în intravilanul localităţii 



Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :Primarului municipiului Marghita;Instituţiei Prefectului 

judeţului Bihor;Direcţiei Tehnice, beneficiar SC Lotus Green Energy SRL , la dosar. 

 

   

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

                                  Carp Mariana                                      Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita, Nr. 85 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  13 consilieri din 14 prezenti si o abtinere conform art.46 din Legea 215/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                 

                                                          

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic , 

nr.cad. 835; 101210; 100050  Marghita 

 

 Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 13 august   2013, 

 Analizând solicitarea  SC  PV Energia Pura SRL     cu sediul social in Oradea str. Stefan Zweig  nr. 10/A  

jud. Bihor și documentaţia depusă în vederea obţinerii PUZ  pentru construire parc fotovoltaic  în extravilanul 

municipiului Marghita,pe terenul cu nr. cad. 835; 101210; 100050   , situat în partea de est  a municipiului 

Marghira, pe partea stanga a drumul Marghita- Viisoara, în suprafaţă de 71.200 mp , teren care se va 

introduce în intravilanul localităţii  , respectiv: 

- Aviz favorabil SPAACS Marghita din 25.06.2013 
- Aviz favorabil SC E-on SA, sucursala Marghita nr.EGD_MNZ 99411/25.06.2013 
- Aviz favorabil SC Electrica SA nr. 60201306193/01.04.2013 
- Aviz favorabil SC Romtelecom  nr. 126/ 28.06.2013 
- Aviz APM  Bihor nr. 182 din 18.06.2013 
-  Aviz CJ Bihor Instituţia Athitectului șef nr.60 din 27.06.2013 
- Aviz de oportunitate nr.  7453 din 20.06.2013 emis de CJ Bihor  - Arhitect sef  
- Raport nr. 1/2103 din 17.07.2013 al Directiei tehnice din cadrul Primariei municipiului Marghita  

referitor la  rezultatele  procesului de informare  si consultare  a publicului  privind elaborarea PUZ 
– Introducere teren in intravilan  

Văzând raportul de specialitate  nr.6661/9.08.2013   întocmit prin grija  Direcţiei Tehnice din cadrul  

Primăriei   Municipiului Marghita, avizul comisiei de specialitate, 

Având în vedere   art. 23 din Legea 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.27¹ lit.c din Legea 350/2001 privind Amenajarea 

teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza  art. 36, alin.(5), lit.c şi  art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, 

republicată , cu modificările și completările ulterioare 

 

 

HOTĂREŞTE: 

 



Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Extindere intravilan pentru construire Parc fotovoltaic ,  cu 

propunerile  de organizare urbanistică si regulamentul aferent pe terenul cu  nr.cad. 835; 101210; 100050  

Marghita in suprafaţă de 71.200 mp.  beneficiar SC  PV Energia Pura SRL     cu sediul social in Oradea str. 

Stefan Zweig  nr. 10/A  jud. Bihor 

 

Art.2 . Suprafaţa totală  de 71.200 mp . pe  nr. cad. 835 înscris in CF nr.101679 - 25600 mp.  ; nr. cad. 

101210 inscris in CF nr. 101210 – 10000 mp. şi nr. cad.  100050  înscris in CF nr. 100050 – 35600 mp.  se  va 

scoate din circuitul agricol prin grija beneficiarului  si va fi cuprinsă în intravilanul localităţii 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :Primarului municipiului Marghita;Instituţiei Prefectului 

judeţului Bihor;Direcţiei Tehnice, beneficiar SC  PV Energia Pura SRL     , la dosar. 

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

             Carp Mariana                                       Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita, Nr. 90 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

  

                                                      HOTĂRÂRE 

privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli a unităţii administativ teritoriale  

Marghita  pe anul 2013  

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din 13 august  2013 

 

      Având în vedere 

                             -    proiectul de buget  şi fundamentarea acestuia  întocmit prin grija  Biroului de 

buget- contabilitate  si referatul nr. 6625 din 7.08.2013  

- legea bugetului de stat  pe anul 2013 nr. 5/2013 
- avizul comisiei de specialitate,  

         In conformitate cu art. 49 alin. 4, 5, 6 şi 7 din Legea 273/2006  privind finantele publice 

locale ,  

                                - 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita, în forma 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2 Se preia suma alocata si neutilizată  in buget la capitolul 70.02  „Locuinte , servicii si 

dezvoltare „ , la capitolul bugetar 51.02  ” autorităţi executive”. 

 



Art. 3 Se aprobă  redistribuiri si transferuri de sume între articole şi alineate la toate  capitolele  , 

în vederea acoperirii  cheltuielilor .  

 

Art. 3 Se comunică prezenta la : Biroul Buget-contabilitate,  

                                                     Directia Generala a Finanţelor Publice Bihor 

                                                     primarul municipiului Marghita 

                                                     Instituitia Prefectului Bihor 

                                                     la dosar.  

 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

                Carp Mariana                                    Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

 

Marghita, Nr. 84 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

                                              HOTĂRÂRE 

- privind insusirea  raportului de evaluare si aprobarea pretului de vânzare a imobilului , 
teren intravilan , în suprafaţă de 600 mp. , situat in Localitatea Ghenetea nr. 36/b , 
avand nr. cad. 963 , proprietatea privată a municipiului Marghita , ocupat cu constructii  
administrative si social culturale proprietatea S.C. Ionica Prestcom SRL Ghenetea  

 

         Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta extraordinară din  

13.08.2013  

Având în vedere  : 

- Referatul de specialitate nr. 3657 din 17.05.2012  , intocmit de d-na Bisa Eva în calitate  

de director adjunct  al Directiei tehnice din cadrul Primariei municipiului Marghita 

- Raportul de evaluare  nr. 3610 din 17.05,2012 îmtocmit de expert evaluator ANEVAR 

autorizat pe anul in curs  

- Procesul verbal al comisiei  de negociere  

- Avizul comisie de specialitate 

- HCL nr. 55/26.04.2012 privind aprobarea vânzării în principiu a terenului în suprafaţă 

de 600 mp. , proprietate privată a municipiului Marghita , către SC Ionica Prestcom SRL Ghenetea , 

proprietarul constructiei aferente 

In baza art.36 alin. 5 lit. B şi art. 123  din Legea 215/2001, legea administratiei publice 

locale , R, cu modificările si completările ulterioare 

 

                                     Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se însuşeşte raportul   de evaluare  privind vânzarea imobilului  , teren intravilan  

în suprafaţă de 600 mp. , situat in localitatea Ghenetea  nr. 36 B , având nr. cad. 963 inscris in CF 

100441, proprietate privată a municipiului Marghita, ocupat cu constructii , proprietatea SC Ionica 

Prestcom S.R.L. Ghenetea.,administrator Naghi Ioan.  



Art. 2 Pretul de vânzare  al imobilului  de la art. 1 este de 2,3 euro/mp. , pret rezultat  in 

urma negocierii porinind de la descrierile, constatările şi calculele  din Raportul de evaluare. Plata 

se va face  până la data de 30 noiembrie 2013, la cursul BNR  din ziua plăţii.  

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

municipiului Marghita, SC Ionica Prestcom S.R.L. Ghenetea, Biroului juridic 

 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

            Carp Mariana                                        Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

 

Marghita, Nr. 88 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

HOTĂRÂRE 

Pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 29 din 28.02.2011 privind aprobarea 

studiului de   oportunitate si caietul de sarcini privind  concesionarea prin licitatie  publică 

deschisă a unor parcele din perimetrul parcului balnear  Marghita, destinate activităţilor 

comerciale  

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa extraordinară din 

13 august  2013 , 

             Vazând raportul de specialitate  nr. 6227 din 23.07.2013 întocmit  de d-na Bisa 

Eva in calitate de director adj. Directia Tehnica ,avizul comisiei de specialitate,  

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

din Legea 215/2001 privind administratia publica locala “ republicata " Consiliile locale si 

consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local 

sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa 

fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la 

vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in coditiile 

legii. Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile 

legii."  

In conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii republicată cu modificările si completările ulterioare. 

                                                Hotărăşte: 

 

Art. 1  Se aprobă  reducerea suprafetei parcelei D , destinată pentru construirea unor casute  din 

lemn  pentru cazare de la 4.432 mp. la 2.545 mp. si introducerea unei parcele noi F1, pe 

diferenta de 1.887 mp.  pentru construirea  unui restaurant si hotel cu regim de inălţime 

P+1E+M, fără modificarea suprafetei totale de 11.755 mp. identificat prin nr. cad. 100448  

înscris în CF nr. 100448 , aprobat prin HCL nr. 29 din 28.02.2011 în vederea realizării unor 

construcţii  cu destinatie comerţ, sport şi recreere.  

 

Art. 2  Celeltalte prevederi ale HCL nr. 29 din 28.02.2011 rămân neschimbate. 



 

Art. 3 Prezenta se comunica cu : Directia tehnica,  Primarul municipiului Marghita, Instituitia 

Prefectului Bihor, spre afisare 

 

 

Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

             Carp Mariana                                       Jr.  Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita, Nr. 86 /13.08.2013 

Adoptată cu votul a  14 consilieri din 14 prezenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                             HOTARARE 

- pentru cuprinderea în domeniul privat  a  unor terenuri situate pe str. N. Bălcescu , 
aferente constructiilor  cu destinatia de garaje  auto proprietatea persoanelor fizice.  

 

         Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  13 august  2013  

                 Avand in vedere referatul nr. 6189 din 23.07.2013  al compartimentului de cadastru 

privind cuprinderea in domeniul privat a localitatii a unor terenuri ocupate cu 

constructii,locuinţe sau  garaje  , avizul comisiei de specialitate 

  -art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia; 

             În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001, legea 

administraţiei publice locale, republicată, 

 

 

                                                         Hotărăste: 

 

Art. 1  Se aprobă cuprinderea in domeniul privat  a localitatii  a următoarelor terenuri pe 

care se gasesc  construite garaje auto situate pe str. N.Balcescu : 

 nr. cad. 100991 – suprafata de  26 mp 

 nr. cad. 764      -  suprafata de   28 mp. 

 nr. cad 763        - suprafata de   26 mp.  

 

           Art.2  Se aproba in principiu vânzarea terenurilor mentionate la ar. 1 către proprietarii 

constructiilor, in baza unui raport de evaluare realizat de evaluator autorizat  pe anul în curs, 

raport ce va fi ulterior aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

 



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

de cadastru, Primarul Municipiului Marghita, spre afisare. la dosar.  

 

 

 

 

Președinte de sedinţă                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                               jr.    Demeter Cornelia 

 

            

 

 

Marghita 

Nr. 87/13.08.2013 

 

Adoptată  cu votul a 14 consilieri din 14 prezenţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                               HOTĂRÂRE 

privind însușirea  raportului de evaluare și aprobarea prețului de vânzare a 

imobilului  teren intravilan , în suprafaţă totală de 27 mp. , identificat prin  nr. 

cad.779, înscris în CF nr.100332,  proprietatea privată a municipiului Marghita , 

ocupat cu construcție, situat în Marghita str. C.Republicii nr.49   

 

         Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 

29.08.2013  

 Având în vedere  :Referatul de specialitate nr. 6853 din 20.08.2013  , intocmit de 

d-na Bisa Eva în calitate  de director adjunct  al Directiei tehnice din cadrul Primariei 

municipiului Marghita, raportul de avizare al comisei de specialitate;  Raportul de 

evaluare  nr. 6852 din 20.08.2013  îmtocmit de expert evaluator autorizat  ANEVAR 

,Ștefanovici Otilia; Regulamentul privind procedura de vânzare  a terenurilor din 

domeniul privat  al municipiului Marghita , aprovbat prin HCL nr. 45/2005 , lit.B, pct.4; 

Procesul verbal al comisiei  de negociere;  HCL nr. 47/25.04.2013 privind aprobarea în 

principiu a vânzării terenului  proprietate privată a municipiului Marghita , teren ocupat 

de construcție situată pe C.Republicii  nr.49 în suprafață de 27 mp. identificat prin nr. 

cad. 779, către proprietarul construcției Vereș Ladislau, 

In baza art.36 alin. 5 lit. b şi art. 123  din Legea 215/2001, legea administratiei 

publice locale , R, cu modificările si completările ulterioare 

 

                                     Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se însuşeşte raportul   de evaluare  privind vânzarea imobilului   teren 

intravilan  în suprafaţă de 27 mp. , situat in localitateaMarghita , str. C. Republicii nr. 49, 

având nr. cad. 779 inscris in CF 100332, proprietate privată a municipiului Marghita, 

ocupat cu construcție  cu destinație spațiu comercial cu destinație prestări servicii, 

proprietatea domnului Vereș Ladislau  

Art. 2 Pretul de vânzare  al imobilului  de la art. 1 este de 25 euro/mp. , preț 

rezultat  în urma negocierii pornind de la descrierile, constatările şi calculele  din 

Raportul de evaluare. Plata se va face  până la data de 30.09.2013 la cursul BNR  din ziua 

plăţii.  

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

municipiului Marghita,  Biroului juridic, domnul Vereș Ladislau 

 

   

Președinte de sedință                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                               jr.    Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita, Nr. 93/29.08.2013 
Adoptata cu votul „pentru „   a 16 consilieri din  16 prezenti  

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

Hotărâre 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita pe 

anul 2013 

 

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

29 august  2013, 

 Având în vedere:   referatul de specialitate nr.6888/22.08.2013, întocmit de d-na 

ec.Bereteu  Viorica    în calitate de şef birou buget – contabilitate ,salarizare ;H.G 

nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de baza a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 

prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar; Legea educației 

naționale nr.1/2011; art. 49 alin (4),(5), (6) și (7) din Legea nr. 273/2006 actualizată cu 

modificarile și complectările ulterioare; Legea nr.5 /21.02.2013 privind bugetul de stat pe 

anul 2013, art.7 alin(1),raportul de avizare al comisiei de specialitate, 

 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 2013 , în forma prevăzută la anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre . 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se   comunică   cu: Primarul municipiului 

Marghita,Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, DGFP,Biroul de contabilitate,spre afişare 

,la dosar. 

 

 

Președinte de sedință                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                               jr.    Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr.92 /29.08.2013 
Adoptata cu votul „pentru „   a 16 consilieri din  16 prezenti  

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

HOTARARE 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  ordinare a  Consiliului Local al 

municipiului Marghita din 29.08. 2013 

 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  

29.08.2013 , 

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

şedinţei , nr   383 din 23.08.2013   

     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  ordinare din 29 august 2013 : 

 

1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  unităţii 

administrativ teritoriale Marghita pe anul 2013   

  Iniţiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau 

  Raport de avizare: Comisia buget –finanţe,  

2. Proiect de hotărâre privind însușirea  raportului de evaluare și aprobarea perțului de 

vânzare a imobilului , teren intravilan , în suprafaţă totală de 27 mp. identificat prin  nr. 

cad.779, înscris în CF nr.100332 , proprietatea privată a municipiului Marghita , ocupat 

cu constructie, situat în Marghita str. C.Republicii nr.49.   

                 Inițiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                       Raport de avizare: Comisia de buget-finanțe și administrarea 

 domeniului public și privat ,Comisia juridică 

3.Probleme curente 

 

Art. 2 Se aprobă procesul verbal al ședinței ordinare anterioare și al ședinței 

extraordinare din 13.08.2013. 

Art. 3 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  

la dosar, spre afisare  

 

 

           Președinte de ședință                                            Contrasemnează  

               Carp Mariana                                                                    jr.Demeter Cornelia  

 

 

 

 

Marghita,  

nr. 91/29.08.2013 
Adoptata cu votul „pentru „   a 16 consilieri din  16 prezenti  
 


