CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 25.08.2011
şi a procesului verbal a sedintei Consiliului Local din luna anterioară

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta

ordinară din 25. 08.

2011 ,
Luând act de ordinea de zi cuprinsa in Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr
501 din 19.08.2011
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 ordinea de zi cu următoarele puncte :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării amplasamentului chioşcurilor din str.
Crinului nr. 9
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii de către municipiul Marghita, prin
cumpărare de la Cooperativa de consum Marghita, a imobilului constituit din constructie
, situat in satul Ghenetea , identificat cu nr. top. 161, inscris in CF 101536
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafetei de teren de 13
mp. care reprezinta cota de 13/1521 mp. din nr. top. 7/12 inscris in CF 100004
Marghita, către proprietarul cabinetului medical, dr. Sarca Ovidiu Mircea
4. Proiect de hotarare privind rectificarea de buget pe anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind nepreluarea de către municipiul Marghita a programului
guvernamental lapte-corn în şcoli, urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de
descentralizare a acestui program de către comune, oraşe şi municipii.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei totale de 66 mp.
care se compune din 30 mp. inscris pe nr.cadastral. 101804- C1 si suprafaţa de 36 mp. inscris
pe nr.cadastral 101799 către d-nul Szoke Francisc şi soţia, proprietarii constructiilor pe aceste
terenuri.

7. Hotararea privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile culturale
si sportive din municipiul Marghita considerate eligibile
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi a taxelor ce vor fi
aplicate cu ocazia sărbătoririi “ Zilelor Marghitei” , Târgul de toamnă
9.Proiect de hotărâre privind nepreluarea de către municipiul Marghita a programului
guvernamental lapte-corn în şcoli, urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de
descentralizare a acestui program de către comune, oraşe şi municipii.
10.Proiect de Hotărâre pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în consiliul de
administratie la Grupul Scolar Horvath Janos
11. Proiect de hotărâre privind completareas art. 4 din HCL nr. 114/2010 privind atribiuirea
unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei unităti de invatamant cu predare in limba
maghiară, stabilirea sediului si a bazei materiale pentru Grupul scolar Horvath Janos.
12. Probleme diverse
Art. 2 Se aprobă procesul verbal al şedintei ordinare a Consiliului local Marghita din iulie
2011 .
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica : la dosar, Institutiei Prefectului Bihor, Primarului
municipiulu Marghita

Marghita,
Nr. 109 din 25.08.2011

Presedinte de sedinta
Porumb Calin

Contrasemnează
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada

august-octombrie

Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa

2011

ordinară din 25 august

2011

Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea administraţiei publice locale, legea 215/2001 ,
republicată, cu modificarile şi completările ulerioare coroborat cu art. 41 din aceeasi lege
Precum si a Ordonantei nr. 35 din 30.01.2002 privind aprobarea Regulamentului –cadru de
organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale
Hotărăşte:
Art. 1 Se alege din rândul consilierilor locali pentru funcţia de preşedinte pentru şedinţele
Consiliului Local Marghita pe perioada august- octombrie 2011 domnul

Porumb Calin.

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

Presedinte de şedinţă
Pocsaly Zoltan Ladislau

Marghita,
Nr.110 /25.08.011

Contrasemnează
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
privind aprobarea schimbării amplasamentului chioşcurilor din str. Crinului

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 25.08.2011,
Având în vedere: referatul de specialitate nr.4942 din 22.07.2011 întocmit de d-na Bisa
Eva în calitate de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului , acordul cu privire la schimbarea
amplasamentului chioşcurilor a titularilor contractelor de concesiune/închiriere a terenurilor pe
care sunt amplasate chioşcurile , înregistrat cu nr. 4936 din 22.07.2011, H.C.L. nr.57/22.04.2008
prin care Consiliul local al municipiului Marghita a aprobat elaborarea P.I.D.U. a municipiului
Marghita în vederea participării la Programul Operaţional Regional axa 1.1., avizul favorabil al
comisiei de specialitate,
În baza art.36 , alin 2 lit c şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

Art.1. Se aprobă schimbarea amplasamentului chioşcurilor situate în str. Crinului nr.9 în
locul fostei pieţe agroalimentare , situate pe str. Crinului nr.9, lângă gardul Ştrandului termal,
conform Planului de identificare anexat , pe terenul cu nr. cad. 41, înscris în C.F. nr. 101309 în
suprafaţă de 526 mp.
Art.2 Se aprobă ca în contractul de închiriere să fie prevăzut la obligaţiile chiriaşilor
refacerea uniformă a chioşcurilor din aluminiu cu geam termopan , în concordanţă cu modele
de chioşc acceptate de biroul de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Marghita.
Amplasarea în teren şi accesele să fie proiectate astfel încât să se asigure circulaţia în zonă.
Art.3 Termenul de realizare şi reamplasare a chioşcurilor să fie de 6 luni calendaristice
de la semnarea contractului de închiriere.
Art.4 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Biroul de urbanism şi
amenajarea teritoriului şi biroul de administrare a domeniului public şi privat

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia
Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului, biroul de administrare
a domeniului public şi privat, persoanelor în cauză, la dosar.

Preşedinte de şedinţă
Porumb Călin
Contrasemnează
Secretar
jr. Demeter Cornelia
MARGHITA
Nr.111 din 25.08.2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
-

privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Marghita, prin negociere
directă de la Cooperativa de consum Marghita , a imobilului situat în Ghenetea
nr. 82 identificat prin nr. top. 161 înscris in CF nr. 101536

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.08.2011,
Având în vedere referatul de specialitate nr. 5026 din 26.07.2011 al doamnei şef birou
urbanism Eva Bisa, avizul favorabil al comisiei de specialitate ,
In baza art. 7 lit. b din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,
In temeiul art. 36 lit. d pct. 4 , art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

Art.1 Se aprobă achiziţionarea prin negociere directă a imobilului constând în construcţie
situată în zona centrală a satului Ghenetea la nr. 82 identificată prin nr. top. 161 înscris în CF
101536 în suprafaţă de 234 mp. , în vederea construirii unui Cămin Cultural.

Art. 2 Se însuşeşte raportul privind determinarea valorii de piaţă denumit în continuare Raport
de evaluare a construcţiei înregistrat sub nr. 134 din 3.06.2011 întocmit de SC Eval Cosmix SRL
, evaluator atestat ANEVAR .

Art. 3 Se stabileşte preţul de achiziţionare la suma de lei 22000 + tva.

Art. 4 Se împuterniceşte primarul localităţii pentru
cumpărare în forma autentificată.

semnarea

contractului de vânzare-

Preşedinte de şedinţă
Porumb Călin
Contrasemnează
Secretar
jr. Demeter Cornelia

MARGHITA
Nr.112 din 25.08.2011

Adoptată cu votul a 14 consilieri pentru , din 14 consilieri din prezenţi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărâre
privind aprobarea concesionării directe a cotei de 13/1521 mp din terenul cu nr.
topo.7/12 înscris în C.F. nr. 100004 Marghita , str. Eroilor nr. 14, către proprietarul
cabinetului medical individual Dr. Sarca Ovidiu

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 25.08.2011,
Având în vedere: referatul de specialitate nr.4948 din 22.07.2011 întocmit de d-na Bisa
Eva în calitate de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului , avizele favorabile ale comisiilor
de specialitate,
În conformitate cu art. 15, lit. e din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construire , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, art. 11, alin.1
lit. a din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic aplicabil acesteia
În baza art.36 , alin 5 lit b şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a cotei de 13/1521 din terenul cu nr.
topo. 7/12 înscris în C.F. nr. 100004 în suprafaţă de 1521 mp , situat în Marghita str. eroilor nr.
14 , către proprietarul Cabinetului individual Dr. Sarca Ovidiu în vederea extinderii cabinetului
medical.
Art. 2 Se aprobă concesiunea pe o perioadă de 49 ani. Redevenţa se stabileşte conform H.C.
l nr.137/2011 privind taxele şi impozitele locale.
Art3. Concesionarul are obligaţia întocmirii Planului de amplasament şi de delimitare a
corpului de proprietate a terenului solicitat , plan vizat de Agenţia Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Bihor, condiţie prealabilă încheierii contractului de concesiune.

Art.4 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Biroul de urbanism şi
amenajarea teritoriului şi biroul de administrare a domeniului public şi privat
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia
Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului, biroul de administrare
a domeniului public şi privat, persoanei în cauză, la dosar.

Preşedinte de şedinţă
Porumb Călin
Contrasemnează
Secretar
jr. Demeter Cornelia
MARGHITA
Nr.113 din 25.08.2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotararea
privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile culturale si
sportive din municipiul Marghita considerate eligibile

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 25
august 2011

Avand in vedere Regulamentul privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile
bugetului local al municipiului Marghita alocate pentru activităţi nonprofit de interes local cu
profil cultural.
In urma cererilor insotite de actele necesare

depuse de asociatiile culturale din

municipiul Marghita, in baza cărora s-a intocmit procesul verbal al comisiei social-cultura,
tineret, sport culte şi invăţământ a Consiliului Local al municipiului Marghita
Cu respectarea prevederilor legii 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile
din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general , a HCL nr. 65 din 20
mai 2008 s-a aprobat Regulamentul privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile
bugetului local al municipiului Marghita alocate pentru activităţi nonprofit de interes local cu
profil cultural.
Avand in vedere referatul de specialitate al Biroului de contabilitate si buget-finanţe
precum si avizul comisiei de cultură, sport si tineret,
In baza 36 ali. 6 lit. a pct 6 si art. 45 din Legea 215/2001, legea administraţiei publice
locale cu modificările şi completările ulterioare

Hotaraste:

Art. 1 Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2011 destinate
activitatilor culturale astfel:
Asociatia Horvath Janos Tarsasag – Festivalul corurilor 2011- 2500 lei
Asociatia Horvath Janos Tarsasag –Concurs Literar Ady Endre – 2000 lei
Asociaţia Profolk Marghita- Tabara de dans popular editia a VI-a – 2000 lei
Asociaţia Culturală Margaritarul –Talantul in negoţ - 1500 lei
Fundatia Marah - „ Prin ştiinţă castigi ” – 2000 lei
Art. 2 Prezenta hotarare va fi comunicată asociatiilor pentru încheierea contractelor prin grija
compartimentului juridic din cadrul primariei; de asemenea un exemplar va fi comunicat
Institutiei Prefectului Bihor, primarului municipiului Marghita , biroului contabilitate din cadrul
primariei.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire se incredintează: Biroul contabilitate şi Compartimentul juridic
.

Presedinte de şedinţă
Porumb Calin

Marghita,
Nr. 115 din 25.08.2011

Contrasemnează
jr. Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărârea
privind aprobarea închirierii directe a suprafeţei totale de 66 mp. care se compune din 30 mp.
înscris pe nr. cadastral. 101804- C1 si suprafaţa de 36 mp. înscris pe nr. cadastral 101799 către
d-nul Szoke Francisc şi soţia, proprietarii construcţiilor de pe aceste terenuri.
Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din 25 august 2011,
Având în vedere referatul de specialitate nr. 5542/19.08.2011 întocmit prin grija Biroului
de urbanism şi documentaţia aferentă şi cererea nr. 1/2367/01.08.2011 a d-lui Szoke Francisc,
Planul de amplasament şi delimitare a imobilului ,avizul favorabil al comisiei de specialitate,
In baza art. 11 alin.1 lit.a din Legea nr. 231/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic aplicabil acesteia şi art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
,republicată , cu modificările ulterioare
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.5 lit. b din legea 215/2001, republicată si cu
modificările si completările ulterioare
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă închirierea directă a suprafeţei de 66 mp., teren proprietate privată a localităţii
, care se compune din 30 mp. înscris pe nr. cadastral. 101804- C1 şi suprafaţa de 36 mp. înscris
pe nr. cadastral 101799 către d-nul Szoke Francisc şi soţia, proprietarii construcţiilor de pe
aceste terenuri.
Art. 2 Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 5 ani. Preţul chiriei va fi calculat
în conformitate cu Hotărârea Consiliului local nr.155 din 20 decembrie 2010 , privind taxele
locale pe anul 2011 .
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica cu: Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului
Marghita, biroul de urbanism, compartimentul de cadastru , comp. juridic

Preşedinte de şedinţă
Porumb Călin
Contrasemnează
Secretar
jr. Demeter Cornelia
MARGHITA
Nr.116 din 25.08.2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre

-

privind aprobarea regulamentului de organizare şi a taxelor ce vor fi aplicate cu
ocazia sărbătoririi “ Zilelor Marghitei” , Târgul de toamnă

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 25 august 2011,
Vazând referatul compartimentului de control comercial şi propunerea nivelurilor
taxelor ce urmează a fi aplicate la Tîrgul de toamnă , inregistrat sub nr. 5576 din 23.08.2011
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările si
completarile ulterioare, a legii 12/1990 republicată privind protejarea populaţiei impotriva unor
activităţi comerciale ilicite, cu modificările şi completările ulterioare
In baza prevederilor art. 36 alin. 4 lit. c şi a art. 45 din legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată
Consiliul local al municipiului Marghita ,

Hotărăşte:

Art. 1 Sărbătoarea „Zilelor Marghitei ” – târg de toamnă se va desfăşura după Regulamentul de
organizare care face integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Pe perioada desfăşurării târgului se stabilesc taxe care vor fi aplicate conform anexei care
face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Pentru menţinerea ordinii şi disciplinei în târg se va apela la serviciul poliţiei municipiului
Marghita şi al Jandarmeriei Oradea.

Presedinte de şedinţă
Porumb Calin

Marghita,
Nr.117 din 25 august 2011

Contrasemnează
jr. Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂRE
- privind nepreluarea de către municipiul Marghita a programului
guvernamental lapte-corn în şcoli, urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de
descentralizare a acestui program de către comune, oraşe şi municipii.

Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinară din 25 august
2011
Avand în vedere referatul de specialitate nr. 5583 din 23.08.2011
In baza OUG 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii
din clasele I-IV din invatamantul de stat
Hotararea nr. 714 din 2 iulie 2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice
pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din
invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal
de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru
procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru
elevi si prescolari
Art. 36 alin. 6 lit. a pct. 1 si art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Vazand Hotărârea Consiliului Judetean nr. 145 din 30.06.2011 prin care s-a aprobat
descentralizarea programului guvernamental lapte-corn la primariile din comune, orase ,
municipii din Judetul Bihor.
Hotărăşte:

Art. 1 Nepreluarea de căte municipiul Marghita a programului de lapte-corn in scoli urmare a
hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de descentralizare a acestui program de către comune,
oraşe şi municipii, pe motivul lipsei fondurilor din bugetul local, necesare finananţării în avans a
obligaţiilor de plată către furnizori.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul municipiului Marghita

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica: Biroului
Prefectului Bihor

financiar, buget-contabilitate, Institutiei

Presedinte de şedinţă

Contrasemnează

Porumb Calin

jr. Demeter Cornelia

Marghita,
Nr. 118 din 25 august 2011

Adoptată cu 14 voturi “ pentru” din 14 consilieri prezenti

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂRE
pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în consiliul de administratie la
Grupul Scolar Horvath Janos

Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinară din 25 august
2011
Avand în vedere referatul de specialitate nr. 5580 din 23 august 2011 şi adresa Grupului
Scolar Horvath Janos nr. 5573 din 23.08.2011
In baza art. 96 lit. c din Legea 1/2011 din 5.01.2011 , legea educatiei naţionale
In conformitate cu art. 36 alin. 6 pct. 1 din Legea 215/2001, legea administratiei publice
locale

Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă desemnarea a următorilor consilieri ca reprezentanti in Consiliul de
administratie la Grupul Scolar Horvath Janos
.
Szoke Francisc – consilier local
Horvath Sandor – consilier local
Arkosi Anton

- consilier local

Art.2 Prezenta hotărâre se comunica cu Institutia Prefectului Bihor, Grupului Scolar Horvath
Janos , primarului municipiului Marghita.

Presedinte de şedinţă
Porumb Calin

Marghita,
Nr.120 din 25 august 2011

Contrasemnează
jr. Demeter Cornelia

