
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA

Hotarare
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru    sedinta din lunile decembrie 2011-

ianuarie 2012 

Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa   ordinară din 20  
decembrie     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  pentru  lunile   decembrie 2011  si ianuarie    2012 

domnul  Sorin Silaghi. 

Art. 2 Prezenta hotarâre se comunica cu Institutia Prefectului Bihor, primarul 

municipiului Marghita, la dosar. 

           Presedinte de şedinţă                                        Contrasemnează
              Lupau   Gheorghita                                                             Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 150 /20.12.2011

Adoptata cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

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

20.12.2011 şi a procesului verbal a sedintei  Consiliului Local din luna anterioară

   Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta  ordinară din  
20. 12. 2011 ,
   Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr 614   din 14.10.2011
    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 următoarea      ordinea de zi :       

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  vânzării prin licitaţie  publică deschisă cu 
strigare  a unor terenuri fără constructii, proprietate privată a municipiului 
Marghita str. Progresului f.n. 

                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea caietului de sarcini pentru inchiriere prin 
licitatie publica deschisă  a două loturi  de teren destinate activităţii comerciale situate 
in Marghita  pe str. Crinului 
                     Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea , in principiu a vanzării  terenului aferent  
spaţiului comercial cu destinaţia  „ Supermarket Unicarm „ in suprafata de 111/ 799 
mp.  situat in Marghita , str. Republicii nr. 27 , avand nr. cadastral 101708 , către 
proprietarul construcţiei. 
                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism , comisia juridică 

      4. Proiect de hotarare pentru cuprinderea în domeniul public al orasului a  unor 
terenuri din intravilanul localitatii, ocupate de piata agroalimentara din str. N. Balcescu 
nr. 11

                      



                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism , comisia juridică

   5. Proiect de hotarare pentru cuprinderea  unor terenuri ocupate de constructii în 
domeniul privat al municipiului Marghita 

                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism , comisia juridică

  6.Proiect de hotarare pentru constituirea unor numere cadastrale  din terenuri aflate în 
domeniul privat al municipiului  Marghita.

                     Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism , comisia juridică

    7. Proiect de hotarare  privind aprobarea in principiu a vanzarii directe a suprafetei 
totale de 66 mp. care se comune din 30 mp. inscrsi pe nr. cadastral 101804 C1 si 
auprafata de 36 mp. inscris pe nr. cadastral 101799 , proprietate privata a municipiului 
catre Szoke Francisc si sotia , proprietarii constructiilor pe aceste terenuri. 

                    Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
                    Raport de avizare . Comisia de buget-finante si administarea domeniului 
public si privat
                                                    Comisia de urbanism , comisia juridică

  8. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la 
asociatiile culturale si sportive din municipiul Marghita considerate eligibile

                  Initiator: comisia de tineret, cultură , sport. 
                  Raport de specialitate: biroul de buget-contabilitate. 

9. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare a cotei de 22/655  mp.     din 
parcela cu  nr. topografic 45/7 din CF  523 Marghita si a suprafetei de 60 mp. nr.  
cadastral 1097  ,înscris in C.F. nr. 7401 Marghita ,  teren proprietate privata a 
municipiului  situat in Marghita str. Crinului  nr. 5 către proprietarul constructiei SC Bila 
Com SRL 
                                  Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 

                            Raport de avizare: comisia de buget finante, comisia  de 
administrare a domeniului public si privat , comisia juridica,
comisia de urbanism 



10. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor locale pentru terenuri apartinand 
domeniului public si privat si a  preturilor, taxelor si tarifelor la pietele aflate in 
administrarea   locala pentru anul 2012

                                  Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel 
                            Raport de avizare: comisia de buget finante, 

11. Informare semestriala privind activitatea de apărare împotriva incendiilor si protectia 
civila desfăşurată  de C.L.S.U., S.V.S.U. , compartimentul situatii de urgentă din 
municipiul Marghita.  

12. Probleme curente. 

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

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

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 151 /20.12.2011

Adoptat cu votul a 15 consilieri din 15  prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA     
   

Hotărâre
privind însuşirea rapoartelor de evaluare, aprobarea preţului de pornire şi  a 
caietelor  de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi pentru vânzarea la licitaţie 

publică deschisă cu strigare a unor imobile  -teren fără construcţii -  proprietate 
privată a municipiului Marghita situat în str. Progresului F.N.

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 20 
decembrie 2011,

Având în vedere:
- raportul  de specialitate nr.8042 /06.12.2011 întocmit de d-na ing. Bisa Eva în calitate 

de director adj. la Direcţia tehnică de  urbanism şi amenajarea teritoriului, achiziţii 
publice,

- prevederile Regulamentului privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul 
privat al municipiului Marghita  aprobată prin H.C.L nr. 45/2005,

- prevederile PUD şi Regulamentul local aferent –Strada Progresului ,
- rapoartele de evaluare întocmite de expert evaluator prin care este estimată  valoarea 

de piaţă  a proprietăţii în vederea vânzării , caietele  de sarcini şi instrucţiuni pentru 
ofertanţi , 

- prevederile art.5 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică  şi regimul 
juridic aplicabil acesteia,
    În baza art.36 , alin 5 lit b şi art.123 din Legea administraţiei publice locale  

nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:
Art.1 Se însuşesc rapoartele de evaluare  privind vânzarea la licitaţie publică 

deschisă cu strigare  a imobilelor – teren fără construcţii - proprietate privată a 
municipiului Marghita  , situat pe str. Progresului F.N, care se constituie din: 633 mp 
având nr.cad.101911; 633 mp având nr. cad. 101907

Art.2 Preţul de pornire la licitaţie publică deschisă  a terenurilor   de la art.1  din 
prezenta hotărâre va fi  de 36.500 lei pentru terenul 633 mp având nr.cad.101911 şi 
35.400 lei pentru terenul de  633 mp având nr. cad. 101907

Art.3 Se aprobă Caietele de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi , care vor sta la 
baza vânzării prin licitaţie publică deschisă  cu strigare a terenurilor  de la art. 1 din 
prezenta hotărâre.

Art.4 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Direcţia tehnică de 
urbanism şi amenajarea teritoriului- compartimentul achiziţii publice

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, Direcţia tehnică de  de urbanism  şi amenajarea teritoriului, 
la dosar.

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 



Marghita, Nr. 152 /20.12.2011

Adoptat cu votul a 15 consilieri din  15  prezenti 

                                                                                    Anexa la HCL  152 din 21.12.2011

M U N I C I P I U L  M A R G H I T A

MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS – MARGHITA TOWN
415300 - Marghita,  Bihor,                  telefon : +40359409977

       Calea Republicii,  nr.1,                                 fax:   +40359409982
              ROMANIA                                    e-mail: primaria@marghitaonline.ro

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor imobile –teren fara 

constructii,  , situat in Marghita, str. Progresului 
cu destinatia: construire locuinta familiala

Licitatia se va desfasura in data de ....... 2012, ora 10,00 la sediul Primariei 
Municipiului Marghita, str, C.Republicii nr.1

Procurarea documentatiei de licitatie si depunerea ofertelor se va face in perioada 
........2012 – .......2012. inclusiv, intre orele 8,00 si 14,00 la sediul Primariei Municipiului 
Marghita din C.Republicii nr.1

Termenul de depunere a ofertelor este ..........2012 orele 9.30.

In vederea participarii la licitatie ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii:

- sa plateasca garantia de participare la licitatie, in suma de 10% din 
valoarea totala a imobilului adica 3.600 lei, calculata la pretul de pornire 
in contul RO89TREZ0825006XXX000065 deschis la Trezoreria 
Marghita. codul fiscal 4348947 sau la caseria Municipiului Marghita

- sa plateasca contravaloarea caietului de sarcini aferent licitatiei, inclusiv 
toate documentele necesare licitatiei in suma de 50 lei, suma care va fi 
depusa in numerar la caseria institutiei

- sa plateasca taxa de participare la licitatie 50 lei, suma care va fi depusa 
in numerar la caseria institutiei

Preturile de pornire la licitatie a loturilor care fac obiectul licitatiei sunt 
urmatoarele: 



Nr.
lot.

Nr.cad.
Suprafata

mp
Pretul de pornire la licitatie

Lei
1. 101911 633 36.500
2. 101907 633 35.400

Pasul de strigare este 50 lei

Ofertantii vor depune la sediul Primariei Municipiului Marghita doua plicuri 
inchise si sigilate unul exterior si unul interior.

Plicul exterior va cuprinde plicul interior care va contine urmatoarele documente 
dupa cum urmeaza:

- Pentru persoane juridice romane :
a. documente care dovedesc inregistrarea in copie xerox:

 certificatului de inmatriculare emis de Oficiul Registrului 
Comertului 

 certificatului de inregistrare fiscala din care reiese codul fiscal 
emis de Ministerul Finantelor 

b. declaratie pe propria raspundere ca nu sunt in litigiu cu Consiliul Local al 
Municipiului Marghita

c. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a 
impozitelor si taxelor locale eliberat de Direcţia de impozite si taxe locale 
la care este arondat;

d. Certificatul constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a 
impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele 
componente ale bugetului general consolidat

e. Dovada achitarii unei garantii de participare
f. dovada achitarii caietului de sarcini si a taxei de participare

- Pentru persoane fizice romane :
a. Copie de pe actul de identitate 
b. certificat de cazier judiciar .
c. declaratie pe propria raspundere ca nu sunt in litigiu cu Consiliul Local al 

Municipiului Marghita
d. Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si 

taxelor locale eliberat de Direcţia de impozite si taxe locale la care este 
arondat;

Certificatele constatatoare eliberate de institutiile abilitate din localitatea de 
resedinta a ofertantului vor fi depuse in forma originala

Lipsa orcarui document enumerat mai sus duce automat la descalificarea 
ofertantilor



DESFASURAREA LICITATIEI

Se incepe licitatia parcurgand urmatoarele etape:
- se verifica existenta actelor doveditoare de plata a garantiei, a caietului de sarcini 

si a documentatiei pentru licitatie
- se verifica identitatea ofertantilor pe baza buletinului de identitate/ cartii de 

identitate/ adeverintei
- se analizeaza documentele prezentate si se intocmeste lista cu ofertantii acceptati, 

excluzand de la participare pe cei care nu au prezentat in totalitate, pana la 
inceperea licitatiei, documentele solicitate

- se trece la supralicitarea directa. Presedintele comisiei anunta pretul initial de 
vanzare de la care se porneste strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare 
stabilite de comisie.

- supralicitarea continua pana cand nici un ofertant nu mai supraliciteaza
- imobilul -  teren fara constructii se adjudeca acelui ofertant care a facut cea mai 

mare oferta, la a treia strigare consecutiva
- Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei va incheia un proces-verbal de 

adjudecare, in doua exemplare.
- partile se vor prezenta in termen de 30 zile dupa adjudecare la un Birou Notarial, 

in vederea incheierii contractului in forma autentica, pe baza procesului-verbal de 
adjudecare, a HCL , si a caietului de sarcini

Licitatia se va realiza pe fiecare parcela in parte. Ofertantii castigatori la 
adjudecarea unei parcele nu pot sa depuna oferte la restul parcelelor ramase 
neadjudecate 

In cazul in care, la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu sunt prezenti 
2 participanti sau in cazul in care nici un ofertant nu a oferit cel putin pretul de pornire, 
licitatia se amana.

De asemenea, in cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, 
este inscris un singur ofertant licitatia se amana. 

Repetarea licitatiei se va face dupa trecerea a minim 5 zile lucratoare de la data 
precedentei cu respectarea prezentei metodologii. Termen dupa care se va publica un nou 
anunt in 2 ziare de larga circulatie . In cazul in care si la aceasta data se prezinta numai un 
singur solicitant, imobilul -  teren fara constructii va fi atribuit acestuia in conditiile 
prevazute in caietul de sarcini. 

Nu pot participa la a doua licitatie ofertantii care nu au oferit cel putin pretul 
minim de strigare la prima licitatie.

Contractul de vanzare-cumparare se va incheia in termen de maxim 30 zile , de la 
data adjudecarii. Nesemnarea de catre adjudecator a contractului in termenul stabilit duce 
la pierderea garantiei de participare si disponibilizarea imobilului constructii si teren 
pentru o noua licitatie. 



Pentru ofertantul care a adjudecat si a incheiat contractul de vanzare-cumparare 
garantia de participare se va retine si va costitui avans din pretul de vanzare datorat de 
cumparator. 

Nu se pot inscrie la licitatie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecatori 
ai unei licitatii anterioare si nu au incheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului 
Marghita.

Din contravaloarea caietului de sarcini aferent licitatie se suporta cheltuielile 
privind organizarea licitatiei (anunturi publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de 
birou).

Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei publice se vor depune la 
registratura Primariei Municipiului Marghita in termen de 48 de ore de la data 
desfasurarii licitatiei, iar comisia de solutionare a contestatiilor va analiza si instrumenta 
contestatiile inregistrate in termen de 5 zile de la data inregistrarii acestora.



M U N I C I P I U L  M A R G H I T A

MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS – MARGHITA TOWN
415300 - Marghita,  Bihor,                  telefon : +40359409977

       Calea Republicii,  nr.1,                                 fax:   +40359409982
              ROMANIA                                    e-mail: primaria@marghitaonline.ro

CAIET DE SARCINI
privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor imobile –teren fara

constructii, situat in Marghita, str. Progresului 
cu destinatia: construire locuinta familiala

1.1. Terenurile care urmeaza a fi vandute se afla situate in intravilanul 
municipiului Marghita, str. Progresului FN. 

1.2. Terenurile, proprietatea privata a municipiului Marghita, care face obiectul 
vanzarii sunt urmatoarele :

Nr.
lot.

Nr.cad.
Suprafata

mp
1. 101911 633
2. 101907 633

1.3. Conform prescriptiilor PUD si Regulamentului local de urbanism aferent. 
terenurile mentionate mai sus, sunt amplasate  in subzona functionala LM 4a destinata 
pentru locuinte cu functiuni complementare cu regim mic de inaltime parter/P+1 

Destinatia iniţială a terenului după adjudecare se poate schimba numai dupa 
aprobarea de catre Consiliul local Marghita a unei documentatii de urbanisn tip 
PUZ/PUD.

Cap. II. MOTIVATIA VANZARII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vanzarea 
unor bunuri- constructii cu teren sunt urmatoarele:

- prevederile art. 36 pct.(5) lit. “ b “ din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala 

- prevederile art.123 din Legea 215/2001 “ 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.” 

- prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica
si regimul juridic aplicabil acesteia “ Dreptul de proprietate privata al statului sau 
al unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este 
supus regimului juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel.”

- prevederile Regulamentul privind procedura de vanzare a terenurilor din 
domeniul privat al municipiului Marghita aprobata prin Hotararii Consiliului local 
nr. 45/2005.

Cap. III. ELEMENTE DE PRET

3.1. Preturile de pornire la licitatie a loturilor, stabilit conform raporturilor de 
evaluare a imobilelor teren fara constructii,  intocmit in baza relatiei recomandata de 
Corpul Expertilor Tehnici din Romania.sunt urmatoarele

Nr.
lot.

Nr.cad.
Suprafata

mp
Pretul de pornire la licitatie

Lei
1. 101911 633 36.500
2. 101907 633 35.400

3.2. Pasul de strigare la licitatie este de 50 lei

3.3. Garantia de participare la licitatie in suma 3.600 lei reprezentand 10 % 
din valoarea totala a imobilului teren fara constructii calculata la pretul de pornire, 
depusa de ofertantul castigator, se retine de vanzator pana in momentul incheierii 
contractului de vanzare-cumparare urmand ca dupa aceasta data garantia sa constituie 
avans din pretul de vinzare datorat de cumparator.

3.4. Valoarea adjudecata va fi achitata integral la data semnarii contractului.

Cap.IV. CONDITII DE MEDIU

Cumparatorul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor 
legale in domeniul protectiei mediului

Cap. V. CARACTERISTICILE IMOBILULUI  PROPUS SPRE VANZARE



5.1. Investitia se va realiza in conformitate cu prevederile certificatului de 
urbanism si a autorizatiei de construire.

5.2 Arhitectura va fi in concordanta cu ambientul arhitectural zonal.

5.3. Se va folosi la finisajul exterior materiale din productia interna sau din 
import, care sa confere personalitate obiectivului ce se va realiza.

5.4. Amplasarea in teren ca si accesele vor fi proiectate astfel incat sa se asigure 
circulatia in zona.

5.5. Prin solutiile adoptate se va asigura protectia cladirilor invecinate precum si 
protectia mediului. 

5.6. Regimul de inaltime si tratarea arhitecturala va fi in concordanta cu Planul 
urbanistic de detaliu  si proiectul realizat in acest sens. 

5.7. Durata de executie a constructiei va fi de maxim 48 luni de la data 
eliberarii autorizatiei de construire , care poate fi prelungita conform Legii nr. 
50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu maxim 12 luni, la 
cererea cumpararorului. 

5.8. Durata de incepere a lucrarilor va fi de maxim 12 luni de la data 
semnarii contractului de vanzare - cumparare.

CAP. VI . OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Vanzatorul are urmatoarele obligatii:
a. Sa predea cumparatorului bunul vandut precum si contractul de inchiriere 

pe baza unui proces verbal de predare/primire, 
b. Vanzatorul are obligatia de a nu tulbura pe cumparator in exercitiul 

drepturilor rezultate din contractul de vanzare-cumparare.
c. De asemenea, vanzatorul garanteaza pe cumparator ca bunul vandut nu 

este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.
d. Vanzatorul nu raspunde de viciile aparente.

6.2. Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
a. Sa realizeze lucrarile de investitii corespunzatoare proiectului aprobat si 

avizelor legale.
b. Cumparatorul are intreaga responsabilitate in ceea ce priveste respectarea 

legislatiei in vigoare cu privire la , P.S.I. ,protectia mediului si 
persoanelor.

c. Cumparatorul este obligat sa realizeze obiectivul de investitii in scopul 
caruia s-a realizat vanzarea terenului.



d. Achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local.
e. Cumparatorul se obliga sa achite pretul terenului ( in euro sau in lei la 

cursul stabilit de B.N.R. la data efectuarii platii ), la valoarea adjudecata , 
la data semnarii contractului de vanzare - cumparare in fata notarului 
public. 

f. Sa plateasca cheltuielile vanzarii : cheltuielile propriu-zise ale actului, 
taxele de timbru si de autentificare - onorariul notarial, de publicitate 
imobiliara, etc.

g. Sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local pana la 
incheierea contractului de vanzare-cumparare si cele care decurg dupa 
incheierea contractului de vanzare-cumparare. 

Cap.VII. CONDITII DE ELIGIBILITATE ALE OFERTANTIILOR

7.1 Ofertant poate fi persoana fizica sau juridica de drept privat care indeplineste 
cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa aiba achitate la zi toate datoriile la bugetul local si la bugetul de stat
b. sa fie persoana fizica sau juridica romana

7.2. In cazul in care ofertantul nu indeplineste cumulativ una din aceste conditii se 
considera exclus de la licitatie neavand dreptul sa supraliciteze pretul de strigare.

Cap. VIII. DISPOZITII FINALE

8.1. Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de vanzare –
cumparare. 

8.2. Realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui proiect 
legal avizat, aprobat si a autorizatiei de construire emisa de organele competente in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si functionarea investitiilor 
privesc pe cumparator. 

8.3. Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare existente 
obtinerea acordului de la detinatorii acestora il privesc pe cumparator.

8.4. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de vinzare –
cumparare

8.5. Transmiterea dreptului de proprietate opereaza in momentul incheierii 
contractului de vanzare -cumparare in forma autentica. Partile se vor prezenta in 
termen de 30 zile dupa adjudecare la un birou notarial pentru incheierea in forma 
autentica a contractuluide vanzare-cumparare. In caz contrar adjudecatorul pierde 
garantia de participare si imobilul urmeaza a fi din nou scos la licitatie.



8.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la 
dispoziti solicitantului contra cost, in valoare de 50 lei. 

8.7. Ofertantii la licitatie vor achita taxa de participare la licitatie in suma de 50 
lei

8.8. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, garantia 
de participare la licitatie.

Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a 
debitelor pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie si a 
garantiei de participare. 

Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:
- au debite fata de Bugetul Local al Municipiului Marghita, DGFP; 
- sunt in litigii cu Consiliul Local al Municipiului Marghita;
- au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au incheiat contract cu 

Consiliul Local al Municipiului Marghita;

8.9. Daca din diferite motive licitatia se amana, se revoca sau se anuleaza, decizia de 
amanare, revocare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti. In acest caz ofertantilor li 
se va inapoia in termen de cinci zile garantia de participare la licitatie si taxa de 
participare pe baza unei cereri scrise si inregistrate la Primaria Municipiului Marghita.

Prin inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietele de sarcini se 
considera insusite de ofertant.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA        

Hotărâre
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă ,   stabilirea preţului 

de pornire a licitaţiei şi  aprobarea caietului de sarcini , pentru închirierea a două 
loturi de teren situate în Marghita ,  str. Crinului 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 20 
decembrie 2011,

Având în vedere referatul de specialitate  nr.8041 din 24..11.2011 întocmit de d-
na Bisa Eva în calitate de director adj. la Direcţia tehnică de  urbanism şi amenajarea 
teritoriului ; studiul de oportunitate, caietul de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi
privind  închirierea   prin licitaţie publică deschisă cu strigare  a două parcele de teren,
fiecare în suprafaţă de 31 mp, identificate  cu nr. cad. 41 , înscris în C.F. nr. 101309, 
situate în Marghita , str. Crinului ( lângă  gardul ştrandului termal) , în vederea realizării 
unor construcţii  destinate activităţilor comerciale.

În temeiul  art.  5 alin2 din Legea 213/1998,  cu modificările  şi completările 
ulterioare, privind proprietatea publică şi regimul juridic  al acesteia şi art. 13 alin.1 din 
Legea  nr. 50/1991  privind autorizarea lucrărilor  de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În baza art.36 , alin 5 lit b şi art.123 din Legea administraţiei publice locale  
nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

Art.1  Se aprobă închirierea  prin licitaţie publică deschisă cu strigare  a două 
parcele de teren , fiecare în suprafaţă de 31 mp, identificate  cu nr. cad. 41 , înscris în C.F. 
nr. 101309, situate în Marghita , str. Crinului ( lângă  gardul ştrandului termal) , în 
vederea realizării unor construcţii  destinate activităţilor comerciale.

Art.2 Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi privind  
închirierea   prin licitaţie publică deschisă cu strigare  a două parcele de teren, fiecare în 
suprafaţă de 31 mp, identificate  cu nr. cad. 41 , înscris în C.F. nr. 101309, situate în 
Marghita , str. Crinului ( lângă  gardul ştrandului termal) , în vederea realizării unor 
construcţii  destinate activităţilor comerciale.

      Art.3 Se aprobă  preţul de pornire  al licitaţiei de 9,6 lei/mp/ lună  , având în 
vedere HCL nr. 155/2010  privind taxele şi impozitele locale pe anul 2011

Art.4 Se aprobă ca nivelul  minim de departajare a ofertelor  să fie de 0,5 lei.
Art.5 Închirierea se va face  pe o perioadă  de maxim 5 ani  de la data încheierii  

contractului de închiriere , cu posibilitatea  prelungirii  pentru o perioadă  egală cu cel 
mult  jumătate din  durata sa  iniţială,  prin simplu  acord de voinţă al părţilor 

Art.6. Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei Direcţia tehnică de 
urbanism şi   amenajarea teritoriului



     Art.7 Prezenta sub formă de  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului 
Marghita, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Direcţia tehnică  de urbanism  şi 
amenajarea teritoriului,  la dosar.

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 153 /20.12.2011

Adoptat cu votul a 15 consilieri din  15  prezenti



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

          

 

Hotărâre 

privind aprobarea vânzării în principiu a terenului aferent spa�iului comercial 

cu destina�ia ”Supermarket UNICARM” situat în Marghita, 

str. Republicii, nr. 27, având nr. cadastral 101708, înscris în CF nr. 101708-Marghita, către 
proprietarul construc�iei 

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în �edin�a ordinară din 20 decembrie 
2011 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8208 din 13 decembrie 2011 întocmit de d-
na ing. Bisa Eva, 

 În baza art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 3i regimul 
juridic al acesteia, a art. 36 alin. 5 lit. b coroborat cu art. 123 alin. 3 din Legea administra3iei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 3i completările ulterioare 

 

Hotără�te: 

 

Art. 1   Se aprobă, în principiu, vânzarea terenului, proprietatea privată a municipiului Marghita, 
aferent spa3iului comercial cu destina3ia ”Supermarket UNICARM”, situat în Marghita, str. 
Republicii, nr. 27, având nr. cadastral 101708, înscris în CF nr. 101708-Marghita, în suprafa3ă 
de 111/799 mp, către proprietarul construc3iei SC UNICARM SRL, reprezentat prin Lucu3 
Vasile. 

 

Art. 2   Vânzarea va avea la bază un raport de evaluare realizat de un expert evaluator, raport ce 
va fi însu3it prin hotărâre de către Consiliul Local, iar pre3ul de vânzare va fi negociat cu 
comisia de negociere din cadrul Consiliului Local. 

 



Art. 3   Prezenta hotărâre se comunică cu: Institu3ia Prefectului Bihor, primarul municipiului 
Marghita, Biroul de urbanism 3i amenajare a teritoriului, investi3ii-achizi3ii, Compartimentul 
juridic, SC Unicarm SRL. 

 

 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Silaghi Sorin            jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

Marghita, 

Nr. 154  din 20 decembrie 2011. 

 

Adoptată cu 15  voturi pentru din 15  consilieri prezenţi 

 



CONSILIUL LOCAL AL  AL MUNICIPIULUI  MARGHITA

Hotărâre
      pentru modificarea şi completarea HCL nr. 35/1999, cu modificarile si 

completarile ulterioare  , privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al municipiului Marghita si stabilirea regimului juridic la unele 

terenuri

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 20 
decembrie 2011 
Având în vedere:
- expunerea de motive precum si Raportul de specialitate nr.8205 din  13..12.2011, al 
compartimentului cadastru, 
  -HG nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor;  
-Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;Legea 
18/1991 privind  aplicarea legii fondului funciar, cu modificările si completările 
ulterioare
Cu avizele favorabile ale comisiei de administrare a domeniului public si privat si ale 
comisiei juridice, 

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

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă cuprinderea în domeniul public al orasului a  următoarelor suprafete:
cota de 269/762 mp. din nr. topo. 597, inscris in C.F. 997 Marghita – proprietar Statul  

   Român conform poz. B4,
- cota de 276/806 mp. din nr. topo. 586, inscris in C.F. 546 Marghita – proprietar Statul  
   Român conform poz. B17,
- cota de 66/505 mp. din nr. topo. 587/2, inscris in C.F. 546 Marghita – proprietar Statul  
   Român conform poz. B17, B24,
- cota de 1463/28665 mp. din nr. topo. 582, neinscris in C.F.  adev. O.C.P.I.Bihor nr. 
   47234/28.07.2011,
- cota de 1018/1198 mp. din nr. topo. 583, neinscris in C.F.  adev. O.C.P.I.Bihor nr. 
   47234/28.07.2011,
- suprafaţa de 647 mp. cu nr. topo. 605, inscris in C.F. 453 Marghita – proprietar Statul  
   Român conform poz. B24 -

Art. 2 Se aprobă modificarea HCL nr. 35/1999, cu modificările si completările ulterioare, 
privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Marghita după cum urmează:



la pozitia  337 Piata  agroalimentara , coloana 3 „ Elemente de identificare” va avea 
urmatorul cuprins: Str. N.Balcescu nr. 11  
cladire in suprafaţă de 98 mp. pe teren in :
cota de 269/762 mp. din nr. topo. 597, inscris in C.F. 997 Marghita 
- cota de 276/806 mp. din nr. topo. 586, inscris in C.F. 546 Marghita 
- cota de 66/505 mp. din nr. topo. 587/2, inscris in C.F. 546 Marghita 
- cota de 1463/28665 mp. din nr. topo. 582, 
- cota de 1018/1198 mp. din nr. topo. 583, 
- suprafaţa de 647 mp. cu nr. topo. 605, inscris in C.F. 453 Marghita 
coloana 4  - ramane neschimbata 
coloana 5 – „Valoare de inventar” 76,32 mii lei teren ; 124,78 mii lei copertina metalica; 
40,78 mii lei cladire 
coloana 6  - „Situatia juridica actuala”  - se va radia inscrisul „Contract de locatie de 
gestiune Sc Interflux S.R.L.”
Art. 3 Se încredinţează   Compartimentul de cadastru cu  constituirea de nr. cadastral pe 
aceste suprafete .
. 
Art. 4 Se incredinteaza Biroul de administrare a domeniului public si privat  pentru 
inaintare la Consiliul Judetean a hotararii respective in vederea completarii HG  970/2002 
privind atestarea domeniului  public al judetului Bihor , precum si al municipiilor, 
oraselor si comunelor din judetul Bihor. 

Art.5 Prin prezenta se modifică corespunzător  HCL nr. 124 din 19.09.2011 si HCL nr. 
35/1999,  privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Marghita si stabilirea regimului juridic la unele terenuri

Art.6 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrarte a domeniului 
public şi privat, la dosar .

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 155/20.12.2011
Adoptat cu votul a 15 consilieri din 15  prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

                                                                                                                                   
                                                                                                                                

HOTĂRÂRE 
- pentru constituirea unor numere cadastrale

din terenuri aflate în domeniul privat al municipiului  Marghita.

Consiliul Local  al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară  din 20
decembrie 2011

             Având în vedere referatul de specialitate al  compartimentului de cadastru din 

cadrul Biroului de urbanism şi amenajare a teritoriului inregistrat sub nr. 8206 din 

13.12.2011

Cu avizele favorabile ale comisiei de administrare a domeniului public si privat si ale 
comisiei juridice,
            In baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001, 

legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

                                                      

Hotărăşte.

Art. 1  Se aprobă constituirea următorelor numere cadastrale pe terenuri  proprietate 
privată a municipiului Marghita în vederea întocmirii de documentaţii cadastrale de 
dezmembrare pentru imobilele - construcţii - aflate în proprietate privată şi situate pe terenul aflat 
în proprietatea privată a municipiului  Marghita:

Nr.cad. nou Supr. nr.cad. 
(mp)

Nr.topo. 
vechi Cota/intreg Carte Funciara observatii

19 355/3 19/511 mp. - C.F. nr. 100921 - Marghita
Teren propr. privata a orasului 

constructie garaj pers. fizica – CT3

25 58/8 25/611 mp. - C.F. nr. 101699 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Garoafei

25 58/8 25/611 mp. - C.F. nr. 101699 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Garoafei

17 350/3 17/806 mp. - C.F. nr. 101525 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

persoana fizică str. C.Republicii

25 28/1 25/1554 mp. - C.F. nr. 100874 - Marghita Teren propr. privata a orasului constr. 
garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

20 28/1 20/1554 mp. - C.F. nr. 100874 - Marghita Teren propr. privata a orasului constr. 
garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

42 36/2 42/784 mp. - C.F. nr. 101473 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 
garaj pers. fizica P-ţa Independenţei



24 20 24/677 mp. - C.F. nr. 101049 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 
garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

19 20 19/677 mp. - C.F. nr. 101049 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 
garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

25 23/4 25/375 mp. - C.F. nr. 101051 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 
garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

22 23/4 22/375 mp. - C.F. nr. 101051 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 
garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

33 411/5 33/780 mp. - C.F. nr. 101313 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Aleea Infrăţirii

34 411/5 34/780 mp. - C.F. nr. 101313 - Marghita
Teren propr. privata a orasului constr. 

garaj pers. fizica Aleea Infrăţirii

13 7/12 13/1521 mp. - C.F. nr. 100004 - Marghita
Teren proprietate publică a orasului 

concesionat conf. HCL 113/2011

106
1964/2
1964/3

64/2471 mp.
42/6827 mp.

- C.F. nr. 110 - Marghita 
- C.F. nr. 305 - Marghita

Teren propr. privata a mun. 
Marghita, str. Pandurilor (ANL)

Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Compartimentul de 
cadastru.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Biroul de urbanism-Compartimentul de  cadastru

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 157 /20.12.2011

Adoptat cu votul a15  consilieri din15   prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarârea 
privind aprobarea în principiu a vânzării    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 , proprietate privată a municipiului Marghita,  către d-nul  Szoke 

Francisc şi soţia, proprietarii  construcţiilor de pe aceste terenuri. 

                     

  Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  

20 decembrie  2011 

Având în vedere referatul  de specialitate nr. 8225/14.12.2011 întocmit prin grija 

Biroului de urbanism şi documentaţia aferentă şi cererea nr. 1/31412.din 14.12.2011 a d-

lui Szoke Francisc, Planul de amplasament şi delimitare a imobilului , CF  nr. 101804 şi 

CF nr. 101799

           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 în principiu vânzarea    directă 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 , proprietate privată a municipiului Marghita,  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:Institutia Prefectului Bihor,primarul 

municipiului Marghita,biroul de urbanism, compartimentul de cadastru , comp. juridic



Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 158 /20.12.2011

Adoptat cu votul „ pentru” a 14 consilieri , 1 abtinere din  15  prezenti



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
20.12. 2011, 

    
    Avand in vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finantare a 

structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita
     Cu respectarea sumelor prevazute in bugetul  local  pentru activitati culturale si 

sportive, 
In urma cererilor insotite de actele necesare depuse de asociatiile sportive 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 Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din 
fondurile publice  a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociatiilor pe 
ramură de sport ,  a Hotarârii Guvernului nr. 1477 din 28.11.2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportiva
           Avand in vedere referatul de specialitate al Biroului de contabilitate si buget-
finanţe nr. 626din 14.12.2011  precum si  avizul coomisiei 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 sportive  astfel:
Asociatia Sportiva Karting Marghita  - 1300 lei 
Clubul Sportiv Good Dragon Marghita – 600 lei
C.S. de     sah Partyum                                 - 700 lei  
   



Art. 2 Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2011 
destinate activitatilor culturale astfel:
Asociatia  Horvath Janos Tarsasag Concurs  zonal de recitari Papp Attila -2011 1300 lei 
Asociaţia Pro Folk  Marghita – In ajunul Craciunului 1000 lei 
Asociaţia  Culturală Margaritarul “ Prezentare de traditii si obiceiuri de Craciun “ 2000 
lei 
Societatii Cultural Patriotice “ Avram Iancu” Marghita – Sarbatorirea nasterii poetului 
nostru  national Mihai Eminescu si Tipărirea  unui volum de referate privind activitatea 
societăţii 1000 lei 
Asociatia Margittai Oskolaert Tarsasag – Saptamana Bobocilor 1800 lei 
Asociatia „ Romargartea –Marghita” – Cultura ne apropie  500 lei 
Asociaţia  Cultural Artistica “ Barcaul” -  Dezvoltarea si promovarea culturii si a 
valorilor culturale si artistice ale tinerilor marghitani. 1700 lei 
Asociatia “ Grupul Tinerilor Marghiteni “ – Centrul de tineret MIK 700 lei 

  Art. 3 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. 4 Cu ducerea la îndeplinire se incredintează: Biroul contabilitate şi Compartimentul 
juridic .

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 159 /20.12.2011

Adoptat cu votul a 15 consilieri din  15  prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

                      Hotarare
-   privind stabilirea pretului de vanzare a cotei de 22/655  mp.     din parcela cu  nr. 
topografic 45/7 din CF  523 Marghita si a suprafetei de 60 mp. nr.  cadastral 1097  
,înscris in C.F. nr. 7401 Marghita ,  teren proprietate privata a municipiului  situat in 
Marghita str. Crinului  nr. 5 către proprietarul constructiei SC Bila Com SRL 

             Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 

20.12.2011

          Având in vedere ca prin HCL nr. 87 din 30.06.2011 Consiliul Local a aprobat in 

principiu vânzarea  cotei de 22/655  mp.     din parcela cu  nr. topografic 45/7 din CF  523 

Marghita si a suprafetei de 60 mp. nr.  cadastral 1097  ,înscris in C.F. nr. 7401 Marghita ,  

teren proprietate privata a municipiului  situat in Marghita str. Crinului  nr. 5 către 

proprietarul constructiei SC Bila Com SRL 

       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 raportul evaluare realizat de expert evaluator.autorizat ANEVAR, 

            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 insuseste raportul de expertizare  tehnica si evaluare  valorica   intocmit pentru 

terenul in cota de 22/655  mp.     din parcela cu  nr. topografic 45/7 din CF  523 Marghita 

si a suprafetei de 60 mp. nr.  cadastral 1097  ,înscris in C.F. nr. 7401 Marghita ,  teren 

proprietate privata a municipiului  situat in Marghita str. Crinului  nr. 5 către proprietarul 

constructiei SC Bila Com SRL ,

Art. 2 Se stabileste pretul de vanzare la 27 euro /mp. , preţ stabilit în urma negocierii  

directe.Pretul se va achita pana la  30.11.2012 , in mai multe transe. 



Art. 3 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. 4 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului 

Marghita, compartimentul  juridic,  domnul Ardelean Gavril- administrator

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 160/20.12.2011
Adoptat cu votul a 15 consilieri din 15  prezenti 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA        

HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului public şi privat 

şi a pieţelor  pe anul 2012

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 
20 decembrie 2011, 

Având în vedere: referatul de specialitate nr. 8236 din 15.12.2011 întocmit de  
domnul  Lucaciu Cornel  - şef  birou administrare a domeniului public şi privat din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului ; referatul nr. 82201 din 14.12.2011 întocmit de dl. 
Horgoş Viorel în calitate de administrator al pieţelor din municipiul Marghita, referatul 
nr. 8245 din 15.12.2011 intocmit de Timbuli Gavril, administrator al bazelor sportive
aflate in administrarea primariei , 

precum si  prevederile art.283 alin1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare  a Legii  nr. 571/2003 Codul Fiscal,  prevederile art.5 
pct.3 lit.d din O.G. nr.71/2002 privind organizarea  şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare  a domeniului public şi privat  de interes local, avizele favorabile ale 
comisiilor de specialitate,

Cu avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate,
În baza art.36, alin (2), lit.c şi alin (4), lit.c din Legea administraţiei publiuce 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:
Art. 1 Se aproba taxele utilizate pentru administrarea domeniului  public şi privat 

al municipiului Marghita, pe anul 2012,  conform anexei nr. 1,  care face parte integrantă  
Art.2. Se aprobă taxele, tarifele utilizate pentru administrarea pieţelor din 

municipiul Marghita pe anul 2012, conform anexei nr.2 , care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre

Art3. Se aprobă taxele utilizate  pentru închiriere, utilizare şi acces a /în 
terenurilor şi spaţiilor  cu destinaţia de bază materială sportivă pe anul 20012 , conform 
anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4 Prezenta hotarâre se comunica cu: Instituita Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroului de administrare a domeniului public şi privat  , 
administrator piaţă, administrator bază sportivă, spre afişare.

Presedinte de sedinta                                         Contrasemenează
                                                                                             Secretar

Silaghi Sorin                Demeter Cornelia 

Marghita, Nr. 161/20.12.2011
Adoptat cu votul a 15 consilieri din 15  prezenti 
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