
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

16.07.2012    
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară 
din  16. 07. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr 79 din 11.07.2012 
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aproba   următoarea      ordinea de zi :        
 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a 
municipiului Marghita pe anul 2012. 
                  Initiator: primar, Pocsaly Zotlan Ladislau  
 
2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  unui împrumut intern  in vederea asigurării  
finanţării  unor obiective de investiţii  de interes local  si aprobarea caietului de 
sarcini  pentru contractarea imprumutului  în vederea organizării  licitaţiei publice 
pentru accesarea împrumutului bancar.  
                  Initiator: primar, Pocsaly Zotlan Ladislau 
 

 
Art. 2 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
 
 
         Presedinte de sedinta                                                 Contrasemnează 
                Horvath Sandor               Demeter Cornelia  
 
 
             
 
Marghita, nr. 5/16.07.2012 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a   14 consilieri din 14 prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                                 
 
                                                    HOTARARE 
  - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita 
 pe anul 2012 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în sedinţa extraordinara  
din 16.07.2012  

 
Avand in vedere  referatul de specialitate întocmit de doamna contabil Kalmar I. 

Gyongyi  si inregistrat sub nr. 5087/11.07.2012 
In baza art. 19 alin.1 si 2  din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale  

si a art. 45 si art. 36 alin. 4 lit. a din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale , 
republicată, cu modificările si completările ulterioare  
 
                                             

                                    HOTARASTE: 
 
Art. 1  Se aproba rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli  a municipiului 

Marghita, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta.  
 
Art. 2 Se modifică  corespunzător   lista  privind obiectivele de investitii cuprinse 

în anexa nr. 6  din HCL nr. 18/3.02.2012. 
 
Art. 3  Prezenta hotărâre se comunica cu: 
                     Institutia Prefectului Bihor 
                     Biroului  financiar –contabil  
                     D.G.F.P. Bihor 
                     la dosar  
 
 

         Presedinte de sedinta                                                 Contrasemnează 
                Horvath Sandor               Demeter Cornelia  
 
 
             
Marghita, nr. 6/16.07.2012 
 
 
 
 
 



CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
           

 
 

Hotărâre 
- aprobarea  unui împrumut intern  in vederea asigurării  finanţării  unor obiective 
de investiţii  de interes local  si aprobarea caietului de sarcini  pentru contractarea 
imprumutului  în vederea organizării  licitaţiei publice pentru accesarea 
împrumutului bancar.  

 
 
 
 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa extraordinară 
din 16.07.2012 

 
Analizând referatul de specialitate nr. 5135 /12.07.2012 întocmit prin grija 

Biroului de urbanism şi amenajare a teritoriului şi  a Biroului financiar- contabil  
In baza OUG 64/2007 privind datoria publică  cu modificările şi completările 

ulterioare coroborate cu  prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , precum şi cu cele ale H.G. nr. 
9/2007  privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a 
imprumuturilor locale cu  modificarile si completările ulterioare  

Ţinând cont  de prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă  
pentru elaborarea actelor normative , republicată cu modificările şi completările 
ulterioare 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a Autonomiei 
Locale , adoptată la Strasbourg  la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997, 
precum şi prevederile art. 942 şi urm. din Codul civil , referitoare la contracte şi convenţii 

In baza art. 110  lit. a  si lit. c  din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii cu toate  modificările şi completările ulterioare  

In temeiul art. 36 alin. 2 şi alin. 4 lit. b , ale art. 45 alin. 2 lit. b precum şi ale art. 
115 alin. 1 lit. b , alin. 3,5şi 6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare  

 
Hotărăşte  

 
Art. 1 Se aprobă , in principiu,   accesarea unui împrumut  bancar intern în sumă de 
12.300.000 lei pe o perioadă de rambursare de 15  ani.  
 
Art. 2 Se aprobă obiectivele de invetiţii finaţate din creditul intern  cuprinse in Anexa nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 



Art. 3  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de investiţii ce vor fi 
finanţate şi carateristicile principale ale obiectivelor de investiţii finanţate din creditul 
intern , prevăzute in anexele 2-9 
 
Art. 4 Se aprobă  documentatia descriptiva  privind contractarea finantarii rabursabile 
interne –linie de finantare   in cuantum de  12.300.000 lei conform  anexei  nr. 10 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre şi aplicarea  procedurii  de negociere  cu 
publicare prealabilă a unui anunţ de participare in vederea accesarii imprumutului bancar.  
 
Art. 5 Se aprobă  constituirea  garanţiei din veniturile proprii ale bugetului local al 
municipiului Marghita pentru contractarea împrumutului intern.  
 
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroul de contabilitate , compartimentul de achizitii, Comisia de 
autorizare a imprumuturilor  locale- Ministerul Fiantelor Publice  
 
 
 
 
 
         Presedinte de sedinta                                                 Contrasemnează 
                Horvath Sandor               Demeter Cornelia  
 
 
             
 
 
Marghita, nr. 7/16.07.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

18.07.2012    
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
18. 07. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr    80   din  12.07.2012  
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aproba   următoarea      ordinea de zi :   
 

1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului  de consilier local ca 
urmare a  demisiei  domnului Moca Gavril Ciprian 

2. Proiect de hotarare privind  validarea mandatului  de consilier local  in 
Consiliul local  al municipiului Marghita a domnului Pop Viorel , următorul 
supleant pe lista de candidaturi a PNL 

3. Proiect de hotarare  privind alegerea viceprimarului  municipiului Marghita. 
4. Proiect de hotarare privind constituirea  comisiilor de specialitate  din cadrul 

Consiliului Local  
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local al municipiului Marghita in mandatul 2012-
2016 

 
Art. 2    Se aproba procesul verbal al sedintei extraordinare din 16.07.2012  
 
Art. 3      Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor 
                                                      Primarul municipiului Marghita  
                                                      la dosar 
                                                       spre afisare  
 
 
                           Presedinte de sedinta    Contrasemnează 
                      Horváth Sándor             Demeter Cornelia  
 
Marghita, Nr. 8 din 18 iulie 2012  
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
 
 
                                        HOTARARE 

pentru constatarea încetării  de drept a mandatului  de consilier local a 
domnului Moca Gavril Ciprian  

 
 
     Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din 
18.07.2012 
 
         In temeiul art. 9 , art. 10 si art. 12 din Legea 393/2004 privind Statutul alesilor 
locali 
        Cu respectarea prevederilor Legii 215/2001, legea administratiei publice locale , 
republicata cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                                              Hotărăşte: 
 
 Art. 1 Constată  încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Moca Gavril 
Ciprian  în urma demisiei acestuia. 
 
  Art. 2 Se declară  vacant mandatul  de consilier  local  de pe listele PNL.  
 
  Art. 3 Prezenta hotarâre se cumunica cu : 
                    Institutia Prefectului Bihor 
                    primarul municipiului Marghita 
                     la dosar    
 
  
 
 
 
             Presedinte de sedinta    Contrasemnează 
               Horvath Sandor                                                        Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita, Nr.9 din 18 iulie 2012 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea mandatului de  consilier local a domnului Pop Viorel  , următorul 
supleant pe lista PNL pentru alegerile din 10 iunie 2012  
 
  
               Consiliul Local al municipiului Marghita; 
               Având în vedere: 
               -  procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Marghita; 
               - prevederile art. 32 şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 20/2008 publicată în M.O.nr.177/7.03.2008. 
                - prevederile  Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali  .            
 În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 ART.1 Se validează alegerea următorului consilier în Consiliul Local al municipiului 
Marghita: 
                
Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele Lista pe care a candidat 

1  Pop Viorel  PNL 
 
Art. 2  Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. Persoana 
al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului cu: 
 - primarul municipiului Marghita 
 - Instituţia Prefectului judeţul Bihor  
 
 
 
             Presedinte de sedinta    Contrasemnează 
               Horvath Sandor                                                        Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Nr. 10 din 18 .07.2012  





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                                           HOTĂRÂRE 
           -privind  organizarea comisiilor de specialitate  ale Consiliului local al municipiului 
Marghita 
 
 
 
            Consiliul Local al municipiului Marghita,  întrunit în sedinta ordinară din 18.07.2012  
               In conformitate cu  prevederile  art. 15 alin. 1 si art. 17 din O.G. 35/2002  aprobată prin  
Legea 673/2002 privind Regulamentul  cadru de organizare  si functionare a consiliilor locale si 
cu art.  54 din legea 215/2001 , republicată, cu modificările si completările  ulterioare 
               In baza art. 54  din Legea 215/2001 , legea administratiei  publice locale, republicată 
 

Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se constituie  un număr  de 5 comisii de specialitate  ale Consiliului  local al municipiului 
Marghita si anume: 
 

1. Comisia  de buget  finante  si administrarea  domeniului  public si privat 
  Arkosi Anton  -comisia de bază 

                        Almasi  Stefan  
  Durnea Cosmin  
  Cheregi Gheorghe –comisie de bază 

                        Ciarnau Claudiu     -comisie de bază                         
             

2. Comisia  de urbanism  si amenajarea teritoriului  
    Horvath Sandor 
    Kotlar Norbert 
    Lazăr Ioan  -comisie de bază 
    Mărieş Mihaela 
    Ciarnau Claudiu  
 

             3. Comisia socială, învăţământ, sănătate, culte si protectie socială 
                           Nagy  Gabriella 
                           Arkosi Anton  
                           Timar Iuliu  
                            Ilies Moise –comisie de bază 
                           Carp Mariana Florinela –comisie de bază 

3. Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană 
           Botoş Alexandru  -comisie de bază 
           Papai Iosif 
           Timar Iuliu – comisie de bază 
           Şandor Emil –comisie de bază 
           Cheregi Cheorghe 



 
4. Comisia turism, mediu  si agricultură 
            Almasi Stefan – comisie de bază 
            Botos Alexandru  
            Lazăr Ioan  
            Sandor Emil  
             Pop Viorel  -comisie de bază 
 
Art. 2 Atributiile, sarcinile  si modul de funczionare  al comisiilor  se vor stabili prin 

regulamentul  propriu de functionare al consiliului local. 
 
 
                 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica: 
                                  Institutiei Prefectului Bihor 
                                  pentru afisare 
                                   la dosar 
 
 
 
 
                        Presedinte de sedinta    Contrasemnează 
                        Horvath Sandor               Demeter Cornelia  
 
 
 
 
Marghita, Nr. 12 din 18 iulie 2012 
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