CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 28
februarie 2011 şi a procesului verbal a sedintei Consiliului Local din luna
anterioară

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 28
februarie 2011 ,
Luând act de ordinea de zi cuprinsa in Dispozitia primarului de convocare a
şedinţei , nr 201 din 22.02.2011
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 aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
a municipiului Marghita pe anul 2011.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante
2. Proiect de hotarare privind cuprinderea unor terenuri ocupate de constructii in
domeniul privat al localitatii
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia juridica, comisia de urbanism, Comisia de
administrare a domeniului public si privat,
3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 155 din 20 decembrie privind
aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului public şi privat şi a pieţelor pe anul
2011
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante,Comisia de urbanism, Comisia
juridica
4. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de priorităţi pentru acordarea
locuintelor construite prin ANL
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel

Raport de avizare: Comisia juridica,
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii 416/2001
privind venitul minim garantat, conform H.G. 50/2011
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia buget finante
6. Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a vânzării cotei de 84/606 mp.
din parcela cu nr. cadastral 101542 , teren proprietate privata a municipiului situat in
Marghita str. Liliacului nr. 28
Raport de avizare: Comisia buget finante
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând asociatiile si funadatiile
romane cu personalitate juridică , care infiintează si administreaza unitati de asistenta
sociala, ce beneficiază de subventii din bugetul local pe anul 2011
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia de buget finante , comisia socială.
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de
sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri, proprietate privată a
municipiului situate in zona strandului .
Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia de buget finante,administrare a domeniului public si
privat , comisia de urbanism, comisia juridică
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane,
materiale si financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din municipiul Marghita
pe anul 2011
Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia de buget finante,comisia juridica
10. Proiect de hotarare pentru aprobarea asocierii Consiliului Local Marghita la
asociatiile producatorilor
agricoli care au ca obiect gestionarea faunei de interes
cinegetic, in temeiul OUG 102/2010 pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si
a protectiei fondului cinegetic
Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia de agricultură, mediu
Comisia juridica
11. Proiect de hotărâre
privind aprobarea cheltuielilor legate de cofinanţarea
proiectului „Diagnostic în timp real - Reţeau transfrontaliera de telemedicină” din cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 – Domeniul
major de intervenţie 2 - Întarirea coeziunii sociale si economice în regiunea de granita,

2.4 Protejarea sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor commune , 2.4.2 Dezvoltare
institutionala comuna, coordonare, instruiri
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia juridica, şi Comisia de buget . finante
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Spitalului Dr. Pop Mircea
Marghita şi
aprobarea cheltuielilor legate de cofinantarea proiectului „ Intocmirea
studiului pentru realizarea unui sistem de asigurări de sănătate in zona trasfrontalieră
Ro-Hu”
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia juridica, şi Comisia de buget . finante
13 Proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru preluarea de către
Consiliul Local al municipiului Marghita a managementului asisteneţei medicale a
Centrului de sănătate - Valea lui Mihai , desfinţarea şi reorganizarea acestei unităţi
sanitare ca şi structură fără personalitate juridică in cadrul Spitalului Municipal „ Dr. Pop
Mircea „Marghita
Initator: primar, Talpoş Dorel Marcel
Raport de avizare: comisia de administrare a domeniului public si
privat, comisia juridică
14. Informare privind activitatea politiei municipiului Marghita .
Invitat: comisar sef Buboi Dumitru

Art. 2 Se aproba procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 27 ianuarie
2011.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu :
municipiului Marghita, spre afisare, la dosar.

Presedinte de sedinta
Mizgar Lazar

Marghita,
Nr.21/28.02.2011
Adoptată cu votul a 16 consilieri din 16 prezenti

Institutia Prefectului Bihor, primarul

Contrasemneaza
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
HOTĂRÂRE
- privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 Consiliul
Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 28.02.2011
Având în vedere :
- referatul doamnei contabil Kalmar Gyongyi, întocmit în calitate de şef birou bugetcontabilitate si înregistrat sub nr. 1059 din 21.02.2011
- Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 10 februarie 2011 privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2011
- art. III , alin. 4 din OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
coroborat cu Ordinul 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de
personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale pe anul
2011
- HG 1395/2010 art. 4 , alin 6 şi 7 privind finantarea unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe
elev/prescolar pentru anul 2011
- avizul favorabil al comisiei de buget finante din cadrul consiliului local,
In conformitate cu art. 36 alin. 4 lit.a din Legea administratiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare nr. 215/2001
Hotaraşte:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita
pe anul 2011, după cum urmează:
- mii lei Unitatea de invatamant
Diminuat/suplimentat
Gr. Scolar Agricol Horea
- 30
Gr. cu program prelungit nr. 4 Marghita
- 8
Gr. cu program prelungit nr. 2 Marghita
+ 8
Gr. cu program prelungit nr. 1 Marghita
+ 30
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor
Biroul buget-contabilitate
Primarul municipiului Marghita
La dosar
Presedinte de sedinta
Mizgar Lazăr

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita,
Nr. 22 din 28 februarie 2011
Adoptată cu votul ”pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare
- privind cuprinderea in domeniul privat al orasului a unor terenuri din intravilanul
localitatii ocupate de constructii

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară
din 28 februarie 2010
Avand in vedere referatul nr. 1128 din 23.02.2011 al Compartimentului de
cadastru din cadrul Biroului de urbanism
-Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia; art. 36 alin. 1 din legea 18/1991
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 aproba cuprinderea in domeniul privat a următoarelor suprafeţe de teren
ocupate de construcţii situate in intravilanul localitatii:
- suprafaţa de 21 mp. cu nr. topo. 18/9, inscris in C.F. 2526 Marghita ,reprezentând
teren ocupat de garaj auto situat pe str. Piaţa Independenţei;
- suprafaţa de 21 mp. cu nr. topo. 18/8, inscris in C.F. 2526 Marghita , reprezentând
teren ocupat de garaj auto situat pe str. Piaţa Independenţei;
- suprafaţa de 34 mp. cu nr. topo. 21/5, inscris in C.F. 47 Marghita ocupat de garaj
auto situat pe str. Piaţa Independenţei;
- cota de 80/565 mp. cu nr. topo. 1141/2, inscris in C.F. 2873 Marghita reprezentând
teren ocupat de garaje auto situat pe str. Aleea
Tineretului;
- cota de 323/499 mp. cu nr. topo. 435/2, inscris in C.F. 286 Marghita
- cota de 23/227 mp. cu nr. topo. 425, inscris in C.F. 288 Marghita
- cota de 7/673 mp. cu nr. topo. 426, inscris in C.F. 646 Marghita reprezentând teren
ocupat de garaje auto situat pe str. Nicolae Bălcescu;
- cota de 315/664 mp. cu nr. topo. 58/8, inscris in C.F. 2271
- cota de 25/384 mp. cu nr. topo. 59/4, inscris in C.F. 2630 reprezentând teren ocupat
de garaje auto situat pe str. Garoafei;

- supraf. de 28 mp. cu nr.cad. 217, inscris in C.F. 141-Ndf Marghita reprezentând
teren ocupat de garaj auto situat pe str. Garoafei;
- suprafaţa de 32 mp. cu nr. cad. 38, inscris in C.F. 32-Ndf Marghita reprezentând
teren ocupat de garaj auto situat pe str. Garoafei;
- supraf. de 25 mp. cu nr.cad. 40, inscris in C.F. 101092 Marghita reprezentând teren
ocupat de garaj auto situat pe str. Garoafei;
- suprafaţa de 49 mp. cu nr. cad. 570, inscris in C.F. 212-Ndf Marghita reprezentând
teren ocupat de Spaţiu Comercial (SC SAT-AN SRL)
situat pe str. Calea
Republicii;
Art.2 Prin grija compartimentului de cadastru se va proceda la întabularea terenului in
CF Marghita.
Art.3 Prezenta hotarâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, la dosar .

Presedinte de sedintă
Mizgar Lazăr

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita,
Nr. 23 din 28 februarie 2011
Adoptată cu votul ”pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂRE
- pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155 din 20 decembrie 2010
privind aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului public şi privat şi a
pieţelor pe anul 2011

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 28 februarie 2011
Având în vedere: referatul de specialitate nr. 1156 din 23.02. 2011 întocmit de
domnul Lucaciu Cornel - şef birou administrare a domeniului public şi privat din cadrul
aparatului de specialitate al primarului ; avizul favorabil al comisiei de buget finante,
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,
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 completează anexa nr. 1 la art. 1 din HCL nr. 155/20.12.2010 privind
aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului public şi privat şi a pieţelor pe
anul 2011 , cu următoarele taxe cuprinse in anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se încredinţează Biroul de administrare a
domenilului public şi privat din cadrul Primăriei municipiului Marghita.
Art. 3 Prezenta hotarâre se comunica cu: Institutia Prefectului Bihor, primarul
municipiului Marghita, Biroului de administrare a domeniului public şi privat

Presedinte de sedinta
Mizgar Lazăr

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita,
Nr. 24 din 28 februarie 2011
Adoptată cu votul ”pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărâre
- privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuintelor construite prin
ANL

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 28.
02.2011
Avand in vedere procesul verbal nr.1084 din 22.02.2011 încheiat cu ocazia
intrunirii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe construite prin ANL,
Vazând expunerea de motive- raport de specialitate nr. 1085 din 22.02.2011 ,
precum şi avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul consiliului local,
Ţinând cont de Regulementul cadru, modalitatea, criteriile de analiză şi solutionare
a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL, aprobat prin HCL
nr. 58 din 27.05.2009 şi a HCL nr. 119/28.10.2010 privind aprobarea graficului calendar
de lucru al comisei sociale de anliza a solictarilor de locuinte ANL
In conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind infiintarea ANL, cu
modificările şi completările ulterioare, HG 962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 152/1998
In baza art. 36 alin.6 lit.a pct. 17 din legea administratiei publice locale , nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuintelor construite prin ANL,
tranşa 2011 şi a celor devenite disponibile prin renunţarea titularilor de contract, până la
întocmirea si aprobarea unei noi liste de prioritate , conform anexelor 1-3 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Biroul de
administrare a domeniului public si privat, Primarul municipiului Marghita, spre afisare.

Presedinte de sedintă
Mizgar Lazăr

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita,
Nr. 25 /28.02.2011
Adoptată cu votul „ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti din 17 consilieri in functie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărârea
- privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii 416/2001 privind venitul
minim garantat, conform H.G. 50/2011

Consiliul Local al Municipiului Marghita intrunit în şedinta ordinară din
28.02.2011
Având în vedere referatul Compartimentului de asistenţă socială nr.1041 din
18.02.2010, prin care se propune aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor
potenţiale care se iau în calcul la stabilirea ajutorului social şi care se pot obţine din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoria celor considerate de strictă
necesitate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011 de aprobare a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
modificată şi completată de Legea nr.276/2010 şi Hotărârii Guvernului nr.50/2011 de
aprobare a Normelor metodologice de aplicare a acesteia;
Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante din cadrul consiliului local,
În temeiul art. 36 alin.6 lit. a , pct.2 şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001

Hotărâre:
Art.1. Se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale care se pot
obţine de către familiile sau persoanele singure solicitante de ajutor social din
valorificarea bunurilor care depăşesc cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate
pentru nevoile familiale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. În vederea scutirii de la efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii,
din cauza incapacităţii temporare de muncă sau, după caz, pierderea totală sau parţială a
capacităţii de muncă, certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu
handicap se ia în considerare indiferent de gradul de încadrare.
Art.3 În cazul nefrecventării cursurilor şcolare de către copiii beneficiarilor de
ajutor social, de vârstă şcolară ( 7-16 ani), la calcularea veniturilor lunare realizate de
familie vor fi incluse şi sumele ce reprezintă alocaţia de stat pentru copii, (chiar dacă
aceştia nu beneficiază de aceste sume , pe motivul că nu frecventează cursurile şcolare),
respectiv până la 18 ani pe baza cererilor depuse.
Art.4 În situaţia în care se stabileşte, pe baza a cel puţin două declaraţii sau prin
constatarea directă a persoanelor desemnate să efectueze ancheta socială, că sumele
acordate ca drept de ajutor social nu sunt utilizate pentru nevoile familiei, ci în alte
scopuri (consum de băuturi alcoolice, practicarea jocurilor de noroc), cererile pentru
acordarea ajutorului social vor fi respinse sau după caz va înceta dreptul de a beneficia de
ajutor social.

Art.5 Acordarea ajutorului de urgenţă conform art.28 din Legea 416/2001 privind
venitul minim garantat, familiilor şi persoanelor , precum şi limita maximă până la care
se pot acorda aceste ajutoare conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele
Hotărârea Consiliului Local Municipal Marghita nr.32/28.02.2008 şi 11 din 28.01.2010.
Art.7 Serviciul Administraţie Publică Locală, Asistenţă socială şi Biroul Buget –
contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică cu :
Primarul municipiului Marghita
Prefectul Judeţului Bihor
Serviciul Administraţie Publică Locală, Asistenţă socială
Biroului Buget – contabilitate
La dosar
Spre afişare.

Presedinte de sedinta
Mizgar Lazăr

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita ,
Nr. 26 din 28 februarie 2011
Adoptată cu votul „ pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie

Anexa la Hotărârea Consiliului local Marghita
Nr.26 din 28 februarie 2011

Limitele minime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce
depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru
nevoile familiale

Bunuri mobile:
1. maşină de gătit (aragaz cu 4 ochiuri)
2. frigider
3. combină frigorifică
4. congelator
5. maşină de spălat automată
6. televizor color
7. video, DVD player
8. calculator personal

buc/lei
460
560
900
600
850
280
240
1.400

Pentru bunurile mobile menţionate mai sus, folosite mai mult de 24 de luni, aceste
limite se reduc la jumătate.
Veniturile potenţiale provenite din vânzarea terenurilor şi din valorificarea
terenurilor agricole:
ha/lei
1. terenuri arabile
600 (vânzare)
2. teren intravilan
2.000 (vânzare)
3. teren forestier
2.500 (vânzare)
4. păşuni
500 (vânzare)
5. fâneţe
500 (vânzare)
6. vii nobile
15.000 (vânzare)
7. culturi agricole: - UM – venit net/ha/an
90 (venit)
- grâu
90 (venit)
- porumb
90 (venit)
- fasole
95 (venit)
- orz
95 (venit)
- floarea soarelui
700 (venit)
- cartofi
400 (venit)
- pepeni
- sfeclă
150 (venit)
- vie – struguri de masă
400 (venit)
- struguri de vin
200 (venit)
90 (venit)
- tutun
90 (venit)
- soia
9. livezi
500 (venit)
10. legume
500 (venit)

Categorii de animale:
buc/lei (preţ de vânzare)
1. bovine
2. porcine
3. ovine/caprine
4. cabaline: cai, măgari, catâri
5. păsări: raţe, găini, găşte, curci, bibilici
7. familii de albine
8. iepuri de casă

1.000
300
100
400
25
100
30

Categorii de familii şi persoane
Cuantumul ajutorului
cărora se pot acorda ajutoare de
urgenţă
Familii şi persoane care se află în
4000 lei
situaţii de necesitate datorate
calamităţilor naturale, incendiilor,
etc.
Familii şi persoane cu venituri mici
1000 lei
care au suferit accidente, care
solicită suportarea cheltuielilor cu
medicamente pentru boli incurabile
şi urgenţe medicale precum şi alte
situaţii deosebite
Ajutorul
de
deces
acordat
1000 lei
beneficiarilor de ajutor social pentru
acoperirea unor cheltuieli cu
înmormântarea
Se suportă din bugetul local şi cheltuielile cu înmormântarea persoanelor fără
aparţinători legali, a celor neidentificate decedate pa raza administrativ teritorială
a municipiului

Presedinte de sedinta
Mizgar Lazăr

Contrasemnează
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
- privind aprobarea in principiu a vânzării cotei de 84/606 mp.
nr.

din parcela cu

cadastral 101542 , teren proprietate privata a municipiului

situat in

Marghita str. Liliacului nr. 28

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din
28.02.2011
Având in vedere referatul de specialitate al compartimentului de specialitate şi
cererea d-nei Cereşan Mărioara domiciliată in Marghita str. Liliacului nr. 28 pentru
cumpărarea terenului ce reprezintă cotă parte din grădina si casa proprietate personală,.
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
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 in principiu a cotei de 84/606 mp.
cadastral 101542 , teren proprietate privata a municipiului

din parcela cu nr.

situat in Marghita str.

Liliacului nr. 28 către Cereşan Mărioara , proprietara imobilului situat pe str. Liliacului
nr. 28

Art. 2 Se aprobă derularea masurilor , prevăzute in regulament, necesare vânzării si
anume intocmirea documentatiei economice - raport de evaluare teren de către un expert
evaluator urmând ca pretul de vanzare si insuşirea raportului de evaluare să fie supus
dezbaterii Consiliul local intr-o şedinţă ulterioară.

Art. 3 Prezenta

hotărâre

se va comunica cu:Institutia Prefectului Bihor,

primarul municipiului Marghita,biroul de urbanism, Ceresan Mărioara

Presedinte de sedinta
Mizgar Lazăr

Marghita ,
Nr. 27 din 28 februarie 2011

Contrasemnează
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărâre
- privind aprobarea listei cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,
ce beneficiază de subvenţii în anul 2011 din bugetul local al municipiului Marghita,
precum şi nivelul acestora, în conformitate cu art. 5 din Legea nr.34/1998
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din
data de 28 februarie 2011
Având în vedere:
- prevederile art.5 din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică , care înfiinţează
unităţi de asistenţă socială ,procesul verbal al comisiei de evaluare, avizul
favorabil al comisiei buget finanţe şi al comisiei social, cultură, sport.
- luând act de H.C.L. 26 din 25.02.2010 privind aprobarea modificării componenţei
Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea
acordării de subvenţii aprobată prin HCL nr.10/2009, aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a comisiei , a grilei de evaluare şi a punctajului
maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare şi
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţie pe anul 2010 în
baza Legii 34/1998.
- văzând rapoartele privind oportunitatea acordării subvenţiei pe anul 2011
precum si HCL nr. 20 din 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli .
În temeiul art.36 alin. 4 lit.a , alin.6, lit.a, pct.2 şi art.45 alin.2 lit.a, din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTARASTE:
Art.l . Se aprobă lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ce beneficiază de
subvenţii în anul 2011 din bugetul local al municipiului Marghita, precum şi nivelul
acestora, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998, conform anexei care face parte
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –Judeţul Bihor,
Primarului municipiului Marghita, Biroului buget - contabilitate, Asociaţia Caritas
Oradea- Filiala Marghita ,
Fundaţia Creştină „ Elim”, spre afişare, la dosar

Presedinte de sedinta
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Marghita,
Nr. 28/28 februarie 2011
Adoptata cu votul ”pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti

Contrasemneaza
secretar
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Anexa la HCL nr. Nr. 28/28 februarie 2011

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii în anul 2010 din
bugetul local al municipiului Marghita, precum şi nivelul
acestora, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998,

Nr.ctr.
1.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei
Asociaţia Caritas Catolica OradeaFiliala Marghita (Unitatea de
asistenţă socială - Cantina Socială)
Asociaţia Caritas Catolica OradeaFiliala Marghita (Unitatea de
asistenţă socială - Centru îngrijire la
domiciliu)
Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de
asistenţă socială -Centru pentru persoane
fără adăpost)
Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de
asistenţă socială - Case sociale de tip
familial )
Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de
asistenţă socială - Plasament la familie
sau persoană)
Fundaţia Creştină „ Elim” (Unitatea de
asistenţă socială - Centru Specializat
pentru Copii cu Dizabilităţi „ Casa
Silvia”)

2.

3.

4.

5.

6.

Total

Presedinte de sedinta
Mizgar Lazăr

Valoarea
Valoarea
Număr
subvenţie
subvenţiei
beneficiari pe lună– leilei52

2600

31200

20

1000

12.000

27

1350

16200

23

1150

13800

20

1000

12.000

7

350

4200
89.400 lei

Contrasemnează
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare
- pentru aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru
concesionarea prin licitatie publica deschisă a unor parcele , domeniul privat a
municipiului situate in perimiterul parcului balnear Marghita, destinate
activitatilor comerciale.

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 28
februarie 2011
Avand in vedere : referatul de specialitate nr. 1187 din 24.02.2011 intocmit de d-na
Bisa Eva
art. 5 alin. 2 din legea 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."
In temeiul prevederile art. 36 alin.5 lit. " b " coroborat cu art.123 alin.1 si 2 cu
din Legea 215/2001 privind administratia publica locala “ republicata " Consiliile locale
si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de
interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si
institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hotarasc cu privire la
cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de
interes local sau judetean, in coditiile legii. Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac
prin licitatie publica, organizata in conditiile legii."
In conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărăşte:
Art. 1 Se aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini privind
concesionarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor parcele de teren din
perimetrul parcului Balnear, destinate activitatilor comeciale in suprafata totala de 11.755
din care 9383 mp identificat cu nr.cad. 100448 inscris in CF nr. 100448 si 2372 mp
identificat cu nr.topografic 2243/2 inscris in CF nr. 5046 in vederea realizarii unor
constructii cu destinatie de comert, sport si recreere.
Art. 2 Se aprobă pretului de pornire a licitatie de 7 lei/mp/an. calculată la valoarea
de piată pentru zona respectivă, determinat în conformitate cu prevederile legii şi fişa de
evaluare a amplasamentului (anexa n.2) Nivelul minim de departajare a ofertelor este de
0,5 lei

Art. 3 Se aprobă durata concesiunii pentru maxim 5 ani de la data incheierii
contractului de concesiune cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă egală cu cel mult
jumătate din durata sa iniţială prin simplul acord de voinţă al părţilor.
Art. 4 Cu ducerea la indeplinire se incredintează: Biroul de urbanism – comp. de
achiziţii, Compartimentul juridic, Biroul de administrare a domeniului public si privat.

Presedinte de sedinta
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Marghita,
Nr. 29 din 28 februarie 2011

Contrasemnează
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotararea
- privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare
pentru gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul 2011
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 28
februarie 2011
Având in vedere referatul de specialitate nr.1065
din 21.02.2011 al
compartimentului de situatii de urgentă din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Cu respectarea: art. 22 lit. d şi si art. 24 lit. d din O.U.G. 21/2004 privind Sistemul
national de management al situatiilor de urgentă aprobat prin Legea nr. 15/2005
art. 24 lit. d din Legea 481/2004 privind protectia civilă cu
completările şi modificările ulterioare
Ordinul MIRA nr. 50953 /16.05.2005 completat cu Ordinul 26907
din 17.12.2006 referitor la avizarea planurilor pe cele trei categorii: umane, materiale ş
financiare
HG 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor functii de
sprijin
pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatii
neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenţă
HG 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu
resurse umane , materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenţă şi HG
1491 din 2004 privind aprobarea regulamentului cadru pentru structura organizatorică,
atributiunile funcitonale si dotarea CLSU şi centre operative
art. 25 lit.b din Legea privind potectia civilă nr. 481/2004 cu
modificările si completările ulterioare
Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante si administrarea domeniului
public si privat,
In baza art. 36 alin. 6 lit. a ,pct. 8 din Legea nr. 215/2001, legea administratiei
publice locale, republicată
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă Planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru
gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul 2011, conform
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita,
Institutia
Prefectului
Bihor,
Compartimentul
de
situatii
de
urgentă,
Biroul de contabilitate
Presedinte de sedinta
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Nr. 30 din 28 februarie 2011
Adoptată cu votul ”pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare
- aprobarea asocierii municipiului Marghita la asociatiile producatorilor agricoli
carea u ca obiect gestionarea faunei de interes cinegetic , in temeiul OUG
102&2010 pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului
cinegetic in vederea gestionării faunei de interes cinegetic, in temeiul OUG
102/2010 pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului
cinegetic

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinţa ordinară din 28
februarie 2011,
Avand in vedere referatul
de specialitate nr. 1157 din 23.02. 2011
solictarile proprietarilor de terenuri agricole,
In temeiul OUG 102/2010 pentru modificarea si completarea Legii vanatorii
si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , art. I alin. 2 lit. a
Vazand avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
In baza art. 10, art.11 , art. 36 alin. 7 lit. a art. 45 alin. 2 lit. f din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001

Hotărăşte:
Art. 1 Se aproba asocierea cu „ ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE TERENURI
AGRICOLE, PĂSUNI SI PĂDURI CRISANA” în vederea gestionării fondului cinegetic
pentru suprafeţele de teren agricol, in suprafaţă totală de 111, 79 ha proprietate privată şi
publică a localităţii Marghita, cuprinse in parcelele 1249 cu suprafata de 5,05 ha,
1247 cu suprafaţa de 27,34 ha,
1406/1 cu suprafaţa 47,08 ha,
1406/2
- 7,42 ha,
1409
- 24,9
ha
în vederea desemnării ca gestionar al faunei cinegetice
a Asociatiei Judetene a
Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Bihor
Art. 2 Se respinge asocierea cu ASOCIATIA PRODUCATORILOR AGRICOLI DIN
ZONA DE NORD VEST VALEA IERULUI in vederea gestionării fondului cinegetic
pentru suprafeţele de teren agricol in suprafata totală de 143,67 ha , proprietate
privată şi publică a localităţii Marghita , cuprinse în parcelele 955 cu suprafaţa de 60
ha,
945
- 16,71 ha
950
- 8,35 ha
952
3,04 ha
410
- 23,42 ha
412
- 12,37 ha
413
- 6,46 ha

430
- 13,32 ha
precum si suprafeţele de pădure, in suprafată totală de 153, 6864 ha cuprinsa in
parcelele 2048- 0, 3277 ha; 2049/1 - 9, 2494 ha
2055/1 - 0,1784 ha,
2056/2 -8,52 ha; 2057/1- 11, 6505 ha; 2060/2 -3,9786 ha ; 2061- 5,8272 ha; 2062- 1,4314
ha; 2063/1-15,4046 ha; 2066/2- 0,1874 ha; 2066/3-0,2151 ha; 1259/1-28,3437 ha; 1260 –
67,9822 ha; 1261- 0,3902 ha .
Art. 3 Prezenta hotarâre se va comunica cu Institutia Prefectului Bihor; primarul
municipiului Marghita, biroului de administrare a domenului public si privat, asociatiei
prevăzuta la art. 1

Presedinte de sedinta
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Nr. 31 din 28 februarie 2011
Art. 1 adoptat cu votul ”pentru” a 16 consilieri ,
Art. 2 s-a respins asocierea cu votul „pentru asociere ” a 6 consilieri ” abtineri asociere
” 10 din 16 consilieri prezenti

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
- privind aprobarea cheltuielilor legate de cofinanţarea proiectului „Diagnostic în
timp real - Reţeaua transfrontaliera de telemedicină” din cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 – Domeniul major de
intervenţie 2 - Întarirea coeziunii sociale si economice în regiunea de granita, 2.4
Protejarea sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor comune , 2.4.2 Dezvoltare
institutionala comuna, coordonare, instruiri .

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea aprobarii cofinantării
proiectului precum şi Raportul de specialitate nr. 1088 din 22.02.2011 întocmit de
Compartimentul de integrare europeanã,
Solicitarea spitalului “Dr. Pop Mircea” nr. 633/21.02.2011 pentru aprobarea
cheltuielilor legate de cofinanţarea proiectului pe care intenţionează să –l depună în
cadrul Programului de cooperare Transfrontalieră Ungaria –Romania 2007-2013 , axa
prioritară 1
Cu avizul comisiei de buget finante din cadrul consiliului local,
În temeiul art. 36 alin. 2 şi alin. 6 pct. 3 şi pct. 19 , din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobã participarea Spitalului Municipal ,, Dr. Pop Mircea’’ Marghita la
proiectul „Diagnostic în timp real - Reţeaua transfrontaliera de telemedicină” în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 – Domeniul
major de intervenţie, intervenţie 2 - Întarirea coeziunii sociale si economice în
regiunea de granita, 2.4 Protejarea sanatatii si prevenirea amenintarilor comune, 2.4.2
Dezvoltare institutionala comuna, coordonare, instruiri
Art.2. Se aprobă contribuţia proprie în valoare de 1970 de Euro, ce reprezintă 2%
din 98.470 Euro (finanţarea nerambursabilă alocată pentru Spitalul Municipal ,, Dr.
Pop Mircea’’Marghita) şi suportarea cheltuielilor necesare pentru proiectul „Diagnostic
în timp real - Reţeaua transfrontaliera de telemedicină”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul bugetcontabilitate.
Art.4. Prezenta hotărare se comunicã cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
- Primarul municipiului Marghita ;
- Biroul buget-contabilitate;
- Spitalul Municipal ,, Dr. Pop Mircea’’Marghita;
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
- privind aprobarea participarii Spitalului Dr. Pop Mircea Marghita şi aprobarea
cheltuielilor legate de cofinantarea proiectului „ Intocmirea studiului pentru
realizarea unui sistem de asigurări de sănătate in zona trasfrontalieră Ro-Hu”

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 28
februarie 2011,
Având în vedere Raportul de specialitate nr.1160 din 23.02.2011
întocmit de
Compartimentul de integrare europeanã,
Solicitarea spitalului “Dr. Pop Mircea” nr. 661/23.02.2011 pentru aprobarea
cheltuielilor legate de cofinanţarea proiectului pe care intenţionează să –l depună în
cadrul Programului de cooperare Transfrontalieră Ungaria –Romania 2007-2013 , axa
prioritară 1
Cu avizul comisiei de buget finante din cadrul consiliului local,
În temeiul art. 36 alin. 2 şi alin. 6 pct. 3 şi pct. 19 , din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobã participarea Spitalului Municipal ,, Dr. Pop Mircea’’ Marghita la
proiectul „Intocmirea studiului pentru realizarea unui sistem de asigurări de sănătate in
zona trasfrontalieră Ro-Hu” în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră
Ungaria-România 2007-2013 – Domeniul major de intervenţie, intervenţie 2 - Întarirea
coeziunii sociale si economice în regiunea de granita, 2.4 Protejarea sanatatii si
prevenirea amenintarilor comune, 2.4.2 Dezvoltare institutionala comuna, coordonare,
instruiri
Art.2. Se aprobă contribuţia proprie în valoare de 923 de Euro, ce reprezintă 2% din
46.159 Euro (finanţarea nerambursabilă alocată pentru Spitalul Municipal ,, Dr. Pop
Mircea’’Marghita) şi suportarea cheltuielilor necesare pentru proiectul „Intocmirea
studiului pentru realizarea unui sistem de asigurări de sănătate in zona trasfrontalieră
RO-HU”
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul bugetcontabilitate.
Art.4. Prezenta hotărare se comunicã cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
- Primarul municipiului Marghita ;
- Biroul buget-contabilitate;
- Spitalul Municipal ,, Dr. Pop Mircea’’Marghita;
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Nr. 33 din 28 februarie 2011
Adoptată cu votul ”pentru” a 16 consilieri , prezenti 16 din 17 consilieri in functie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare
- privind acordul de principiu pentru preluarea de către Consiliul Local al
municipiului Marghita a managementului asisteneţei medicale a Centrului de
sănătate - Valea lui Mihai , desfinţarea şi reorganizarea acestei unităţi sanitare ca
şi structură fără personalitate juridică in cadrul Spitalului Municipal „Dr. Pop
Mircea „Marghita

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 28
februarie 2011
Având in vedere Expunerea de motive nr. 1143 din 23.02.2011 anexata Proiectului
de hotărâre, Raportului de specialitate al compartimentului juridic din cadrul primariei nr.
1144 din 23.02.2011
Ţinând cont de :
- prevederile OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente
exercitate de M.S. catre autorităţile administatiei publice localecu modificările şi
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 529/02.06.2010 pentru
aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autorităţile administratiei
publice local.e care au desfăşurat faze pilot , precum şia Listei unităţilor sanitare publice
cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale către autorităţile
administraţiei publice locale şi către Primăria municipiului Bucureşti, in baza căreia
Consiliul Local al municipiului Marghita, judetul Bihor , prin Hotărârea nr. 69 /24.06
2011 a preluat prin transfer managementul asistentei medicale acordate in Spitalul
municipal Dr. Pop Mircea .Marghita, precum şi atribuţiile şi competenţele exercitate de
Ministerul Sanataţii prin Direcţia de Sănătate Publică Bihor
- prevederile art. 15 şi ale art. 174 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
sanatatii in vederea descentralizării
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit. a coroborat cu cele ale art. 123 şi 124
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 36 alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a pct.
3 , art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administratiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărăşte:

Art. 1 Se dă acordul de principiu pentru preluarea de către Consiliul Local al
municipiului Marghita a managementului asistentei medicale a Centrului de Sănătate
Valea lui Mihai.
Art. 2 Se dă acordul de principiu pentru desfinţarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1
şi reorganizarea acestei structuri, ca secţie exterioară a Spitalului Municipal ” Dr. Pop
Mircea” din Marghita , judetul Bihor , fără personalitate juridică.
Art. 3 Reparatiile curente ,cheltuielile de întretinere şi cele pentru lucrările de reabilitare
la imobilele unităţii sanitare prevăzuta la art. 1 se vor suporta de către proprietarul
imobilelor.
Se aprobă preluarea juridic –managerială a unităţii sanitare prevăzută la art. 1
fără preluarea vreunei sarcini financiare suplimentare din partea bvc local actual.
Art.4 Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între Consiliul
Local al orasului Valea lui Mihai si Consiliul Local al municipiului Marghita , in termen
de cel mult 15 zile de la data intrării in vigoare a hotărârii Guvernului României de
aprobare a transferului, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Sanatăţii nr.
910/10.06.2010.
Art. 5 Se mandatează primarul municipiului Marghita, să semneze in numele şi pentru
Consiliul Local al municipiului Marghita, protocolul mentionat la art. 4
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu Consiliul Local Valea lui Mihai, primarul
municipiului Marghita, Spitalul municipal ” Dr. Pop Mircea “ Marghita, Institutia
Prefectului Bihor, Ministerului Sanatatii şi D.S.P. Bihor.
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