
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
 

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

6.12.2012    
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară 
din  6. 12. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei extraordinare  , nr . 357 din 29.11.2012  
     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 hotarare pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 
2012 al municipiului Marghita  

 
Art. 2 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosarul sedintei , spre afisare  
 
 
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemnează 
Arkosi Anton                Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita, Nr.66 din 6.12.2012  
 
 
Adoptata cu 17voturi „ pentru” din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                            HOTARARE  

- pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012 al municipiului 
Marghita  

 
 
         Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta extraordinara din  
6.12.2012  
           Vazand  referatul de specialitate al doamnei sef birou buget-contabilitate, d-na 
Bereteu Viorica , inregistrat sub nr.8989 din 3.12.2012 si avizul favorabil al comisiei de 
buget finante si administrarea domeniului public si privat  
           In conformitate  cu art. 49 alin. 5,6 si 7 din Legea 273/2006  privind finantele 
publice locale  
          In baza  art. 35 alin. 6 din OUG 61/2012  si a Legii 215/2001, legea administratiei 
publice locale  
           
 
                                              Hotaraste: 
 
 
 
Art. 1  Se aproba  rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare 
 
Art. 2 Se comunica prezenta hotarare cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroului financiar-contabil, spre afisare, la dosar.  
 
 
 
 
Presedinte de sedinta     Contrasemeneaza 
Arkosi Anton                   Demeter Cornelia   
 
 
 
 
 
Marghita, nr. 67 din 6.12.2012 
Adoptată cu votul „ pentru” a 17 consilieri din 17 prezenti  
 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

 
Hotarare 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  ordinare a  Consiliului Local din    
18.12.2012   si aprobarea procesului verbal de la sedinţa anterioară  

 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
18. 12. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei ordinare  , nr . 490 din 13.12.2012 
     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 hotarare privind  rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli  al 
municipiului Marghita , 
                Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                Raport de avizare: Comisia  de buget-finante, Comisia juridică 

      2. Proiect de hotarare     pentru aprobarea contractului de munca si a acordului de 
munca la nivel de institutie. 
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare: Comisia juridica 

3.Proiect de hotarare privind însuşirea raportului de evaluare înregistrat la Primaria 
Marghita sub nr. 9359 din 13.12.2012 si stabilirea pretului de vanzare a suprafetei de 
238 mp, proprietatea privata a municipiului  situat pe str. Brandusei nr. 10 B către 
proprietarul constructiei  edificata pe acesta, dl. Dusko Paul.  
                Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                Raport de avizare: Comisia  de buget-finante, Comisia juridică 
3. Probleme diverse  

 
Art. 2  Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local Marghita.  

 
Art. 3 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosarul sedintei , spre afisare  
 

Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza 

Botoş Alexandru                                                                  Demeter Cornelia                                                

 

Marghita, Nr. _68 din 18.12.2012  

Adoptată cu votul „ Pentru „   a  15 consilieri din 15 prezenti  





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
          

Hotărâre 
privind aprobarea contractului colectiv de muncă şi a acordului de muncă 

la nivel de instituţie 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 18 
decembrie 2012  

 

 Având în vedere : 
- Procesul verbal de negociere nr. 9366 din 13.12.2012 încheiat între conducerea 

instituţiei şi sindicatul salariaţilor din cadrul Primăriei municipiului Marghita 
privind negocierea Acordului de muncă şi a Contractului colectiv de muncă la 
nivel de instituţie; 

- Avizul favorabil a Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Marghita, 
- Prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, modificată,  

a Legii nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, a 
Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a Legii dialogului social nr. 
62/2011, republicată; 

- Luând act de prevederile Legii nr.  53/2003 privind Codul Muncii, republicată; 
 În baza art. 36 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată 
 

Hotărăşte 
 

 Art. 1 Se aprobă Contractul colectiv de muncă pentru angajaţii cu contract 
individual de muncă pentru salariaţii aparatului propriu a Primăriei Municipiului 
Marghita, a instituţiilor subordonate şi al aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Local Marghita, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Se aprobă Acordul colectiv pentru funcţionarii publici din cadrul 
aparatului propriu al Primăriei Municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate, 
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului Bihor, Biroul 
buget-contabilitate, Compartimentul Gestiune Resurse Umane, Direcţia pentru Dialog 
Familie şi Solidaritate Socială, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la dosar. 

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Botos Alexandru              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
   
Marghita, 
Nr.  70  din 18 decembrie 2012 
Adoptată cu 15  voturi pentru din  15 consilieri prezenţi 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

         

Hotărâre 

      - privind  însusirea raportului de  evaluare si stabilirea pretului de vanzare a  

suprafeţei in cota de   238 mp. din nr.  cadastral. 102319 CF 102319 Marghita  , 

proprietate privată a municipiului Marghita,  către d-nul Dusko Paul  proprietarul   

construcţiiei amplasate pe terenul respectiv cu destinatie de casa de locuit si anexe situata 

pe str. Brandusei nr. 10 B  , localitatea Marghita, jud. Bihor 

 
 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in şedinta ordinară din  18. 

12.2012 

          Având in vedere referatul de  specialitate al  Directiei tehnice nr. 9394 din 

14.12.2012 

                 Luând act de HCL nr. 43 din 30.10.2012  privind aprobarea în principiu a 

vânzării    directe a cotei de  238 mp. din nr.  cadastral. 102319 CF 102319 Marghita  , 

proprietate privată a municipiului Marghita,  către  proprietarul  construcţiilor de pe 

aceste terenuri.  

            In conformitate cu Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor  

din domeniul privat al municipiului Marghita aprobată prin HCL nr. 45/2005, lit. b pct. 4  

             Vazand procesul verbal de negociere al comisiei din cadrul Consiliului Local 

si avizul favorabil al comisiei de specialitate  

                  In temeiul art. 36 alin. 5 lit. b şi a art. 123 alin. 3 din Legea 215/2001, legea 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Hotărăşte: 

 



Art. 1 Se aprobă vânzarea    directă a a  suprafeţei in cota de   238 mp. din nr.  cadastral. 

102319 CF 102319 Marghita  , proprietate privată a municipiului Marghita,  către d-nul 

Dusko Paul  proprietarul   construcţiiei amplasate pe terenul respectiv cu destinatie de 

casa de locuit si anexe situata pe str. Brandusei nr. 10 B   

 

Art. 2 Se insuşeşte  raportul de evaluare  nr. 9359 din 13.12.2012 întocmit de expert 

evaluator , persoană fizică autorizata ANEVAR , a terenului intravilan   prevazut la art. 1 

 

Art. 3 Se stabileste pretul de vanzare  la 6,08 euro/mp. , preţ stabilit în urma negocierii  

directe.Plata se va face in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.  

 
Art. 4 Prin  grija  compartimentului juridic se va  proceda la  vanzarea /cumpararea  
terenului in forma autentica , la pretul convertit in lei la cursul BNR din ziua platii. 
 
Art. 5 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului 

Marghita, compartimentul  juridic,   biroul de urbanism, dl. Dusko Paul  

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza 

Botoş Alexandru                                                                  Demeter Cornelia                                                

 

 

 

Marghita, Nr. 71 din 18.12.2012 

Adoptată cu votul „ Pentru „   a  15_consilieri din 15 prezenti  

 

 
 
 
 
 


