CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărâre
privind stabilirea nivelului chiriei plătită către Parohia Română Unită cu Roma
Greco-Catolică Marghita, pentru terenul în suprafață de 1179 mp înscris în CF nr.
548 Marghita, nr. top. 584 și 585/2, folosit de administrația locală ca piață
agroalimentară
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședință ordinară din 21
februarie 2013
Având în vedere referatul de specialitate întocmit de d-na jr. Szabó Timea nr.
1265 din 15 februarie 2013,
Luând act de decizia nr. 714 din 28.02.2006 a Comisiei speciale de retrocedare a
unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, prin care se
retrocedează Bisericii Greco-Catolice o suprafață de 1179 mp, teren reprezentând o cotă
parte din piața agroalimentară din municipiul Marghita,
Ținând cont de solicitarea Parohiei Greco-Catolice nr. 2 din 17.01.2013
înregistrată la Primăria municipiului Marghita sub nr. 406 din 17.01.2013,
Având în vedere Procesul verbal de negociere din data de 19 februarie 2013,
Luând în considerare avizul favorabil a Comisiei buget-finanțe și a Comisiei
juridice din cadrul Consiliului Local Marghita,
În temeiul art. 36 pct. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Hotărăște
Art. 1 Se stabilește plata unei chirii de către autoritatea locală pentru folosirea
suprafeței de teren de 1179 mp înscrisă în CF nr. 548 Marghita cu nr. top. 584 și 585/2 în
sumă de 4,5 lei/mp/lună pentru anul 2013 către Parohia Română Unită cu Roma, Greco
Catolică Marghita.
Art. 2
Se aprobă prelungirea contractului nr. 4116/26.07.2007, încheiat cu
Parohia Greco-Catolică Marghita pentru anul 2013.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica cu primarul municipiului Marghita,
Instituția Prefectului Bihor, Compartimentului Juridic pentru încheierea contractului,
Biroului contabilitate, Parohiei Greco-Catolice Marghita.
Preşedinte de şedinţă
Árkosi Anton

Marghita,
Nr. 21 din 21 februarie 2013.
Adoptată cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi

Contrasemnează
jr. Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
HOTĂRÂREA
privind
aprobarea
documentației
tehnico-economice (Proiect tehnic) aferente obiectivului de investiții:
”Modernizare DJ 191 Marghita – Tășnad” (reactualizată)
Având în vedere Expunerea de motive nr.1156 din 11.02.2013
a Primarului Municipiului Marghita prin care propune adoptarea prezentei
hotărâri,
Ținând cont de Raportul de specialitate nr.1160 din 12.02.2013
întocmit de către Directia Tehnica - Biroul Urbanism,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit.b) și alin.(4)
lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale
art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Marghita,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (Proiect
tehnic) aferentă obiectivului de investiții: ”Modernizare DJ 191 MarghitaTășnad” cu principalele capitole de cheltuieli cuprinse în Devizul general al
obiectivului de investiții mai sus menționat, așa cum a fost acesta
reactualizat (Anexa nr.1 la prezenta hotărâre).
Art.2. Pe data aprobării prezentei hotărâri se modifică, în mod
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita nr.
55/30 octombrie 2008.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredințează Directia Tehnica –Biroul de urbanism
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului – Județul Bihor;
- Consiliului Județean Bihor;
- Directia Tehnica - Biroului de Urbanism;
- spre afisare

Presedinte de sedinta
Arkosi Anton

Contrasemeneaza
Demeter Cornelia

Marghita, nr. 17/ 14.02.2013

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2013 la ACORDUL DE PARTENERIAT
pentru implementarea proiectului: ”Modernizare DJ 191 Marghita – Tășnad”
Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta
extraordinara din 14.02.2013
Având în vedere Expunerea de motive nr.1158 din 11.02.2013 a
Primarului Municipiului Marghita prin care propune adoptarea prezentei hotărâri,
Ținând cont de Raportul de specialitate nr.1162 din 12.02.2013 întocmit
de către Directia Tehnica - Biroul Urbanism,
În considerarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Marghita nr.
19 din 31.01.2008 prin care a fost aprobat ACORDUL DE PARTENERIAT între U.A.T.
JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean Bihor, U.A.T. JUDEȚUL SATU MARE
prin Consiliul Județean Satu Mare, U.A.T. MUNICIPIUL MARGHITA – prin Consiliul
Local Marghita și U.A.T. ORAȘ TĂȘNAD – prin Consiliul Local al orașului Tășnad,
În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și cu cele ale art.36 alin.(1) lit. e) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.c) din același
act normativ,
Consiliul Local al Municipiului Marghita,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1: Se aprobă Actul adițional nr. 1/2013 la ACORDUL DE
PARTENERIAT pentru implementarea proiectului ”Modernizare DJ 191 MarghitaTășnad” conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri se modifică, în mod
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Marghita nr. 19 din
31.01.2008.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
Actului adițional nr. 1/2013 la ACORDUL DE PARTENERIAT se încredințează
Primarul Municipiului Marghita.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județul
Bihor;- directiei tehncie - Biroului Urbanism; Primarului Municipiului Marghita;
- Consiliului Județean Bihor;

Presedinte de sedinta
Arkosi Anton

Contrasemeneaza
Demeter Cornelia

Marghita, nr.18/14.02.2013

Adoptată cu votul „ pentru” a 15 consilieri din 15 consilieri prezenti

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea modificării cofinanţării din bugetul consiliului local necesare pentru
realizarea obiectivului: „Modernizare DJ 191 Marghita - Tăşnad” în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia /
reabilitarea şoselelor de centură”
Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinta extraordinara din
14.02.2013
Având în vedere Expunerea de motive nr. 1157 din 11.02.2013 a Primarului
Municipiului Marghita prin care propune adoptarea prezentei hotărâri,
Ținând cont de Raportul de specialitate nr.1161 din 12.02.2013 întocmit de către
Biroul Urbanism, vazand avizul favorabil al comisie de specialitate din cadrul Consiliului
Local
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 33 și 45 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Consiliul Local al Municipiului Marghita,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă cofinanţarea din bugetul consiliului local pentru obiectivul de
investiţie „Modernizare DJ 191 Marghita - Tăşnad”, a cărui valoare totală este de
83.890.745,99 lei, după cum urmează:
1.Cofinanţarea, de către Consiliului Local al Municipiului Marghita (din valoarea
totală de 1.353.629,10 lei reprezentând 2% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile aferente proiectului de 67.681.455,16 lei), în valoare de 116.429,70 lei,
reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente sectorului de drum
aflat în domeniul public şi administrarea Consiliului Local al Municipiului

Marghita, respectiv 0,17202600 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
aferente proiectului.
2.Asigurarea de către Consiliul Local al Municipiului Marghita, a finanţării
cheltuielilor neeligibile, aferente sectorului de drum aflat în domeniul public şi
administrarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, în valoare de 10.490,29
lei (fără TVA).
3.Asigurarea contravalorii TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile
aferente sectorului de drum aflat în domeniul public şi administrarea Consiliului
Local al Municipiului Marghita, pentru realizarea proiectului, în valoare de
1.382.117,89 lei (valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile de 1.380.120,79
lei urmează a fi rambursat de AM POR).
4.Asigurarea de către Consiliului Local al Municipiului Marghita a finanţării
eventualelor cheltuieli conexe apărute în implementarea proiectului aferente
sectorului de drum aflat în domeniul public şi administrarea Consiliului Local al
Municipiului Marghita, precum şi a TVA-ului aferent acestor cheltuieli.
5.Asigurarea de către Consiliului Local al Municipiului Marghita a resursele
financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumentele
structurale.
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul
de urbanism.
Art.3. - Pe data adoptării prezentei hotărâri se completează în mod
corespunzător Hotărârea Local al Municipiului Marghita nr.12 din 29 ianuarie 2009.
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Prefectura judeţului Bihor;
- Biroul de urbanism;
- Consiliul Județean Bihor;
- A.D.R. Nord-Vest.

Presedinte de sedinta
Arkosi Anton

Contrasemeneaza
Demeter Cornelia

Marghita, nr. 19 /14.02.2013

Adoptată cu votul „ pentru” a 15 consilieri din 15 consilieri 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 21
februarie 2013
Având în vedere referatul de specialitate al compartimentului de cadastru din
cadrul Directiei Tehnice inregistrat sub nr 1271 din 18.02.2013
Cu avizul comisiei de buget finante si administrare a domeniului public si privat
si al 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 unor numere cadastrale pe terenuri proprietate privata a
municipiului Marghita, după cum urmează:
Nr.cad. nou

Supr. nr.cad.
(mp)

Nr.topo.
vechi

Cota/intreg

Carte Funciara

observatii

49

362/2
355/7

34/1072 mp.
15/762 mp.

- C.F. nr. 100901 - Marghita
- C.F. nr. 100923 - Marghita

Teren propr. privata a orasului,constr.
garaj pers. fizica I.L.Caragiale CT3

43

362/2
355/7

22/1072 mp.
21/762 mp.

- C.F. nr. 100901 - Marghita
- C.F. nr. 100923 - Marghita

Teren propr. privata a orasului,constr.
garaj pers. fizica I.L.Caragiale CT3

29

356/4

29/546 mp.

- C.F. nr. 100892 - Marghita

Teren propr. privata a orasului,constr.
garaj pers. fizica I.L.Caragiale CT3

20

355/7

20/762 mp.

- C.F. nr. 100923 - Marghita

Teren propr. privata a orasului,constr.
garaj pers. fizica I.L.Caragiale CT3

24

462/6

24/676 mp.

- C.F. nr. 102266 - Marghita

Teren propr. privata a orasului,constr.
garaj pers. fizica P-ţa Independenţei

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, Directia Tehnica -Compartimentul de cadastru
Presedinte de sedinta
Arkosi Anton
Marghita, nr. 22/21.02.2013
Adoptata cu votul „ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti

Contrasemneaza
jr. Demeter Cornelia

Consiliul Local al Municipiului Marghita
HOTĂRÂRE
pentru analiza solicitării nr. 585/23.01.2013 a SC Marconf SA pentru diminuare

-

impozit clădire
Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară 21
februarie 2013
Avand in vedere raportul de specialitate al Biroului de impozite si taxe locale nr.
9443/2 din 14.02.2013 precum si cererea nr. 585/23.01.2013 depusă de ing. Vancea
Vasile – director general, in calitate de reprezentant legal a SC Marconf S.A, si avizul
comisei de buget finante din cadrul Consiliului Local
In temeiul art. 253 alin. 1 si alin. 2 precum si art. 288 alin. 1 din Legea 571/2003 –
Codul fiscal
Luând act de Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 27.11.2012 privind stabilirea
nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 , hotărâre care a fost aprobată ,
pitrivit legii în cursul anului 2012 pentru anul următor,
Văzând Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal , H.G. nr. 44/2004
pct. 224- 226 referitor la art. 288 alin. 1 din Codul fiscal
In baza art. 45 alin. 2 olit. c din Legea 215/2001, legea administratiei publice
locale
Hotaraste:
Art.1 Se respinge solicitarea pentru SC Marconf SA cu sediul in Marghita str. Liliacului
nr. 22 la plata impozitului pe clădirile societatii pentru anul 2013
Art. 2 Prezenta cerere se comunica cu : SC Marconf SA, Institutia Prefectului Bihor,
primarul municipiului Marghita, la dosar
Presedinte de sedinta
Arkosi Anton

Contrasemneaza
jr. Demeter Cornelia

Marghita, nr. 23/21.02.2013
Adoptata cu votul „ pentru” a 15 consilieri , 1 abtinere conf. art.46 din Legea 215/2001 din 16 consilieri

Consiliul Local al Municipiului Marghita

-

HOTĂRÂRE
pentru analiza solicitării nr. 9443 /14.12.2013 a SC Mokkati Exim SRL pentru
diminuare impozit clădire

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară 21
februarie 2013
Avand in vedere raportul de specialitate al Biroului de impozite si taxe locale nr.
9443 /1 din 14.02.2013 precum si cererea nr. 9443 din 14.12.2012 a SC Mokkati Exim
SRL si avizul comisei de buget finante din cadrul Consiliului Local
In temeiul art. 253 alin. 1 si alin. 2 precum si art. 288 alin. 1 din Legea 571/2003 –
Codul fiscal
Luând act de Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 27.11.2012 privind stabilirea
nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 , hotărâre care a fost aprobată ,
pitrivit legii în cursul anului 2012 pentru anul următor,
Văzând Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal , H.G. nr. 44/2004
pct. 224- 226 referitor la art. 288 alin. 1 din Codul fiscal
In baza art. 45 alin. 2 olit. c din Legea 215/2001, legea administratiei publice
locale
Hotaraste:
Art. 1 Se respinge solicitarea SC Mokkati Exim SRL cu sediul in Marghita str. 1
Decembrie nr. 10 pentru reducerea la plata impozitului pe clădirile societătii pentru anul
2013
Art. 2 Prezenta cerere se comunica cu : SC Mokkati Exim SRL , Institutia Prefectului
Bihor, primarul municipiului Marghita, la dosar

Presedinte de sedinta
Arkosi Anton

Contrasemneaza
jr. Demeter Cornelia

Marghita, nr. 24/21.02.2013
Adoptata cu votul „ pentru” a 15 consilieri , 1 abtinere conf. art.46 din Legea 215/2001 din 16 consilieri
prezenti

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotarare
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din
28 .03.2013 şi a procesului verbal a sedintei anterioare

Consiliul local al municipiului Marghita,
întrunit în şedinta ordinară din 28.03.2013 ,
Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în
Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr .132 dinn 22.03.2013
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 aproba ordinea de zi a şedintei ordinare cu următoarele puncte:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului chiriei plătită către Parohia GrecoCatolica Marghita
pentru terenul in suprafata de 1179 mp. , inscris in CF nr. 548
Marghita, nr. top. 584 si nr. top 585/2 folosit de administratia publică locală ca piata
agroalimentară
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
Comisia juridica
2. Proiect de hotarare privind aprobare constituire numere cadastrale pe terenuri
proprietate privata a localitatii.
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
Comisia juridica
3 Proiect de hotarare privind analiza solicitării nr. 585/23.01.2013 a SC Marconf SA
pentru diminuare impozit cladire .
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
Comisia juridica
4. Proiect de hotarare privind analiza solicitarii nr. 9443/14.12.2002 a SC Mokatti Exim
SRL pentru diminuare impozit cladire
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
Comisia juridica

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar la
nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita, pentru anul şcolar 2013-2014.
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de invatamant
6.. 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
Arkosi Anton

Nr. 20.02.2013
Adoptată de 16 consilieri „ pentru” , din 16 consilieri prezenti

Contrasemenează
Demeter Cornelia

