
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

Hotărâre 

privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local pentru anul 2013  

pentru proiectele depuse de asociații culturale și sportive 

 pentru activități nonprofit de interes local 

 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 28 

iunie 2013, 

 

 

Având în vedere Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate 

e la bugetul local al municipiului Marghita pentru actvități non profit de interes local 

aprobat prin HCL nr. 35/25.04.2013, 

Cu respectarea sumelor prevăzute în bugetul local pentru activități culturale și 

sportive prezentate prin referatul nr. 5260 din 21.06.2013 a biroului buget coontabilitate, 

În baza procesului verbal nr. 5190 din 20 iunie 2013 a comisiei de evaluarea și 

selecție a proiectelor  sportive și culturale, 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități non profit de interes 

general, a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finanțarea nerambursabilă din 

fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe 

ramură de sport, a Hotărârii Guvernului nr. 1447 din 28.01.2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, a Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 

privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, 

modificat și completat prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2008, 

În baza art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 4, 5 și 6 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare 

 

Hotărăște 

 

Art. 1   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2013 

destinate activităților culturale astfel: 

 

Asociația Horvath Janos Tarsasag pentru proiectul Lumea baladelor -1000 lei, 

Asociația Horvath Janos Tarsasag pentru proiectul Festivalul corurilor -1500 lei, 

Asociația Horvath Janos Tarsasag pentru proiectul Program Cabaret 2013 -1500 

lei, 

Grupul Tinerilor Marghiteni pentru proiectul Clubul tinerilor marghiteni - 1500 

lei, 

Grupul Tinerilor Marghiteni pentru proiectul Zilele tineretului ediția a III-a - 2350 

lei, 

Grupul Tinerilor Marghiteni pentru proiectul Tabără fără frontieră - 1000 lei, 



Fundația Marah pentru proiectul Cultura ne apropie - 3000 lei, 

Asociația Profolk Marghita pentru proiectul Gyöngyvetők - Cultura prin dans 

editia a VIII-a - 3500 lei, 

Asociația Octavian Goga pentru proiectul Limbile străine – izvor de cultură și 

civilizație -1500 lei, 

Asociația Kecenlet pentru proiectul Vara tineretului - 2000 lei, 

Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag pentru proiectul Copii mileniului III - 4750 

lei, 

Asociația culturală a tinerilor din Valea Ierului pentru proiectul Campionatul 

mondial IDO de Hip-Hop 2013 - 5400 lei,  

Asociația Liceului tehnologic Horea pentru proiectul Festivalul recoltelor - 3500 

lei. 

 

Art. 2   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2013 

destinate activităților sportive astfel: 

 

Clubul Sportiv Viitorul Marghita pentru proiectul Promovarea sportului de 

performanță - 18300 lei, 

Clubul Sportiv Ciclism Marghita pentru proiectul Competiția sportivă 

internațională ”Turul ciclist al României” - 8000 lei 

Clubul sportiv Good Gragon Marghita pentru proiectul Karate Shotokan 

Performant - 6000 lei, 

Clubul Sportiv Partyum pentru proiectul Dezvoltarea șahului în Marghita - 3000 

lei 

 

Art. 3   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

contabilitate și Compartimentul juridic. 

 

Art. 4   Prezenta hotărâre va fi comunicată asociațiilor pentru încheierea 

contractelor prin grija compartimentului juridic din cadrul primăriei; de asemenea un 

exemplar va fi comunicat Instituției Prefectului Bihor, primarului municipiului Marghita, 

biroului contabilitate din cadrul primăriei, la dosar, spre afișare. 

 

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                     Carp Mariana                    jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

 

Marghita, 

Nr. 63 din 28 iunie 2013. 

 
Adoptată cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi 



CONSILIUL LOCAL MARGHITA 

 

Hotărâre 

privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Marghita și 

Asociația tinerilor maghiari din provincie în vederea desfășurării  

evenimentului intitulat ”SzabadságFest”  

(Festivalul Tineretului din Bihor) 

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în ședință ordinară din 

data de 28 iunie 2013, 

 

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 5346 din 26 iunie 2013 întocmit de 

d-na jr. Szabó Timea, 

Expunerea de motive înregistrată la instituția noastră sub nr. 5347 din 26.06.2013, 

În temeiul art. 36 alin. 7 lit. a) și art. 45 alin. 2 lit. f din Lega nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

Hotărăște 

 

 Art. 1   Se aprobă contractul de parteneriat între municipiul Marghita și Asociația 

Tinerilor Maghiari din Provincie în vederea desfășurării evenimentului intitulat 

”SzabadságFest” (Festivalul Tineretului din Bihor) conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2  Se împuternicește primarul să semneze Acordul de parteneriat între 

municipiul Marghita și Asociația Tinerilor Maghiari din Provincie. 

 

 Art. 3   Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Bihor, 

Primarului municipiului Marghita, Asociației Tinerilor Maghiari din Provincie, spre 

afișare, la dosar. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                     Carp Mariana                    jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

Marghita, 

Nr.  71      din 28 iunie 2013. 

 

Adoptată cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                      

                                                   HOTARARE 

             -  privind aprobarea concesionării directe a suprafetei de 14 mp. din terenul proprietatea 

orasului situat pe str. I.L.Caragiale nr. 7 identificat prin  nr. topo. 1476/11 , CF 100769 Marghita 

în vederea construirii unor căi de acces  la proprietatea numitilor Mintas Marcel si Mintas Sorina 

Maria  apartament  situat la parterul blocului . 

 

Consiliul Local al Municipiului  Marghita, întrunit în sedinţa  ordinară din 28 iunie 2013 

Văzând  referatul de specialitate nr. 2244 din 21.03.2013  precum si cererea domnilor 

Mintas Marcel si soţia Mintas Sorina Maria  inregistrată sub nr. 1/516 din 15.02.2013  

Vazând Planul cadastral de identificare a terenului solicitat concesionării în vederea 

extinderii constructiei existente prin construirea unor scări de acces la parterul apartamentului 

proprietate privata a familiei Mintas . 

 Având în vedere acceptul vecinilor proprietari ai  apartamentelor din condomeniul 

respectiv situat pe str. I.l.Caragiale nr. 7 , accept solicitat în temeiul  art. 646-652 , sectiunea a 3-

a din NCC 

In temeiul art. 15 lit. e din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construire, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

În baza art. 36 alin. 2 lit. c , alin. 5 lit.a din Legea administraţiei publice locale Legea nr. 

215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare  

                                           Hotărăşte: 

             Art. 1 Se aprobă  trecerea cotei de teren de    14 mp.din  505 mp. din terenul situat pe str. 

I.L.Caragiale nr. 7 identificat prin  nr. topo. 1476/11 , CF 100769 Marghita din proprietatea 

publica a orasului in proprietatea privată a oraşului Marghita.  

Art. 2 Se aprobă concesionarea directă a unei suprafete de 14 mp. cotă parte din terenul 

proprietate publică a orasului înscris în CF 100769 Marghita nr. top. 1476/11  situat pe str. 

I.L.Caragiale nr. 7 către domnii Mintas Marcel si sotia Mintas Sorina Maria pentru  construirea  

unor scări de acces la apartamentul proprietate privată a acestora  în vederea  deschiderii unui 

spatiu comercial.  

 

Art. 3 Se aprobă încheierea contractului de concesiune pe o perioadă de 49 de ani, iar 

redeventa va fi calculată conform hotărârii de consiliu local privind taxele locale pe anul 2013. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se încredintează Compartimentul juridic si 

Compartimentul de administrare a domeniului public si privat din cadrul Primăriei municipiului 

Marghita.  

 

Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 69 din 28.06.2013 

 

 

 

 



     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

                                               

                                                                                                                                                                                   

Hotarare 

- privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita  

pe anul 2013  

 

        Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 28 iunie  

2013  

 

    Văzând referatul de specialitate nr. 5239 din 20.06.2013 al Biroului  de buget contabilitate şi 

avizul favorabil al comisiei de buget-finante  

     In baza  art. 15 alin. 1 , 2 şi 3 din  Legea nr. 5 din 21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 

2013, a Legii 273/ 2006 privind finantele publice locale 

       In conformitate cu art. 36 alin. 4 lit. a , art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale 

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

  

                                                                  Hotărăşte: 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita  pe anul 

2013, în forma prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Prezenta hotărâre  se comunică cu : primarul municipiului Marghita, Instituţia Prefectului 

Bihor, DGFP Bihor, Biroul de contabilitate, la dosar 

 

Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 62 din 28 iunie 2013 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

                                               

                                                 Hotarare 

- pentru  discutarea cererii numitei Sandor Mariana Felicia  în vederea scutirii cu caracter 

retroactiv a  platii debitelor  si majorarilor calculate la impozitul pe mijlocul de transport ca 

urmare a detinerii certificatului de handicap locomotor. 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 28 iulie 2013  

 Vazand  referatul de specialitate al doamnei sef birou impozite si taxe locale  inregistrat sub nr. 

1/1689 din 19.06.2013  ; documentatia depusă de numita Sandor Mariana Felicia prin care cere 

scutirea de la plata  debitelor si majorarilor calculate la impozitul  pe mijlocul de transport  

Avizul nefavorabil al comisiei de buget finante din cadrul Consiliului Local  

  In temeiul  art. 262 din Legea 571/2003 Codul fiscal  , art. 125 alin. 2 lit. e din OG 

 92/2003- Codul de procedura fiscala 

In baza art.36 alin.2 lit. b din  Legea nr.  215/2001, legea administratiei publice locale, R cu 

modificarile si completarile ulterioare  

                                                 Hotaraste: 

Art. 1  Se  respinge scutirea  de la la plata  debitelor si majorarilor calculate la impozitul  pe 

mijlocul de transport marca Renault Laguna , retroactiv  incepand cu 23.05.2008 pentru d-na 

Sandor Mariana Felicia  ca urmare a detinerii certificatului de handicap locomotor.  

Art. 2 Prezenta  se incredinteaza Biroul de impozite si taxe locale din cadrul Primariei 

Municipiului Marghita.  

   

Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 70 din 28 iunie 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

                                               

                                                 Hotarare 

- pentru cuprinderea  unor terenuri   în domeniul public al orasului Marghita 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 28 iulie 2013  

 Vazand  referatul de specialitate al  Compartimentului de cadastru  inreg. cu nr. 5240 din 

20.06.2013  

  In baza  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea nr.  215/2001, legea administratiei publice locale, r, cu 

modificarile si completarile ulterioare , Legea cadastrului nr. 7/1996, legea cadastrului şi 

publicitatii imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul acestuia  

                                                  Hotaraste: 

Art. 1 Se aproba cuprinderea in domeniul public a municipiului Marghita a urmatoarelor 

suprafete de teren:  

1. – suprafaţa de 23 mp. cu nr. cadastral 102510, inscris in C.F. 102510 Marghita,  

2. – suprafaţa de 23 mp. cu nr. cadastral 102503, inscris in C.F. 102503 Marghita,  

3. – cota de 275/2036 mp. din nr. topografic 426, 427, inscris in C.F. 102780 Marghita, 4. – 

cota de 325/532 mp. din nr. topo. 379/3, inscris in C.F. 100765 Marghita, precum şi 

    – cota de 580/741 mp. din nr. topo. 381/4, inscris in C.F. 1001 Marghita, 

 

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul de cadastru  din 

cadrul Primariei Municipiului Marghita . 

 

Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 65/28.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

                                                                                                                                                                                                                                         

Hotarare 

- pentru constituirea  unor numere cadastrale  din terenuri aflate in domeniul 

privat al municipiului Marghita  

 

Vazand  referatul de specialitate al  Compartimentului de cadastru  inreg. cu nr. 5241 din 

20.06.2013  

   In baza  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea nr.  215/2001, legea administratiei publice locale, r, cu 

modificarile si completarile ulterioare , Legea cadastrului nr. 7/1996, legea cadastrului şi 

publicitatii imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul acestuia  

                                                  Hotaraste 

Art. 1 Se aproba constituirea unui numar cadastral , conform documentatiei cadastrale 

avizate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 7923/07.06.2013. 

Nr.cad. nou 
Supr. nr.cad. 

(mp) 
Nr.topo. 

vechi 
Cota/intreg Carte Funciara observatii 

102673 1600 2243/2 
1600/59929 

mp. 
- C.F. nr. 5046 - 

Marghita 

Teren şi casa de locuit 
proprietatea privata a mun. 

Marghita 

 

     Art. 2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul de cadastru  din 

cadrul Primariei Municipiului Marghita . 

 

Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  

Marghita, Nr. 66 din 28.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

Hotarare 

- privind taxa  pentru  îndeplinirea  procedurii de divorţ pe cale administrativa la 

nivelul municipiului Marghita 

 

 

  Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit in sedinta ordinară din 28 iunie 

2013  

Văzând referatul de specialitate nr. 5307 din 25.06.2013 şi avizul comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Local   

Dispozitiile Legii 127/26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se 

modifica art. 283 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale  

 In baza O.G. nr. 84/2001 privind  înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice locale  

comunitare de evidenţă a persoanelor  

       Avand in vedere Legea nr. 202/2010 privind  unele masuri pentru accelerarea 

solutionarii proceselor si a Metodologiei pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind 

divortul prin acordul sotilor nr. 2112516/17.12.2010 a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si 

Administrarea Bazelor de Date  

     In temeiul art 36(4) lit.c si art 45(2) lit.c din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata si actualizata.  

 

                                         Hotărăşte: 

 

Art. 1  Stabileste taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa la nivelul 

municipiului  Marghita  în cuantum de  600 lei  

  

Art.2 Taxa stabilita conform art.1 se achita la casieria  Primariei Municipiului Marghita. 

 

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de   ofiţerul de stare civilă.  
 
Art.4 Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor va aduce la cunostinta 

publica prevederile prezentei hotarari.  

 
Art. 5 Prin prezenta se aboroga hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 27.01.2011 privind 

stabilirea taxei  pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativă.  

 

Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 64din 28.06.2013 
Adoptata cu votul „pentru „   a 15 consilieri, 1 abtinere  din  16 prezenti  

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 

 

 

 

 

                                           HOTARARE 

- pentru actualizarea  numarului maxim de autorizatii permanente de  taxi transport 

persoane pe raza municipiului Marghita, stabilite in baza Legii 38/2003  

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţă ordinară din 28 iunie 2013  

 

         Având în vedere referatul de specialitate nr.  5308 din 25 iunie 2013  al Biroului de 

administrare a domeniului public si privat si avizul favorabil al comisiei de specialitate  

         Cu consultarea reprezentantilor persoanelor fizice autorizate pentru executarea 

transportului persoane în regim taxi  

          Cu respectarea prevederilor art. 14 din Legea 38/2003 si a art. 11 alin. 1 şi 2 din Ordinul 

Ministerului Internelor si a Reformei Administrative  nr. 356 din 29 noiembrie 2007  privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

          Luand act de Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2008 prin care s-a aprobat Regulamentul de 

organizare şi executare a transportului  în regim de taxi  sau în regim de închiriere  ca serviciu de 

utilitate publică  

                               de Hotărârea Consiliului Local nr. 67/20.05.2008 prin care s-a stabilit 

numarul  maxim de autorizatii  taxi  la nivelul municipiului Marghita la un număr de 36 

autorizatii 

         In temeiul Legii 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare  

 

                                                   Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se actualizează    numarul maxim de autorizatii permanente de  taxi transport persoane pe 

raza municipiului Marghita la 36 .  

Art. 2 Numarul maxim de autorizatii permanente de taxi transport persoane este valabil pe o 

perioadă de 5 ani, respectiv: 2013-2018 

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire se incredinţează Biroul de administrare a domeniului public si 

privat.   

 

Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 67 din 28.06.2013 

Adoptata cu votul „pentru „   a ______consilieri din  ______--prezenti  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

                                               



                                                 Hotarare 

- pentru aprobarea dării in folosinta gratuita către  Colegiul National O.Goga  a  cotei de 

suprafată   de 793 mp. din nr. cad. 405 CF 117 ndf , teren aflat în imediata vecinatate a  

Colegiului National O.Goga si Sala de sport  

 

         Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinara din 28 iunie 

2013  

         Vazand referatul de specialitate al Compartimentului de cadastru din cadrul Directiei 

tehnice întocmit in baza solicitarii Colegiului National O.Goga  şi intocmirea planului 

cadastral de identificare pentru cota de 793 mp. din nr. cadastral 405 CF nr. 117Ndf. 

Marghita  

        Cu avizul favorabil  al comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local  

         In baza art. 124 din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale, republicată , 

cu modificările şi completările ulterioare  

                                                      Hotaraste: 

Art. 1 Se aprobă darea in folosinta gratuită către  Colegiul National O.Goga  a  cotei de 

suprafată   de 793 mp. din nr. cad. 405 CF 117 ndf în vederea extinderii bazei materiale a 

unitatii de invatamant.  

Art. 2 Darea in folosinţa a terenului se face pe  durata functionarii unitatii de invatamant 

in spatiul respectiv.  

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică  cu : Primarul municipiului Marghita, 

Compartimentul de cadastru, Colegiul National O.Goga Marghita , Institutia Prefectului 

Bihor, La dosar.  

 

Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 73 din  28.06.2013 
Adoptata cu votul „pentru „   a 15 consilieri din  15 prezenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL  LOCAL MARGHITA  

JUDETUL BIHOR 

                                                                                                                                                             

                                                        Hotarare 

                               -  privind aprobarea modificarii amplasamentului  scuarului  de la 

interesectia strazilor C.Republicii  cu I.L.Caragiale  prevazut  în cadrul proiectului „ 

Infiintarea spaţii verzi în  municipiul Marghita, judetul Bihor” cu amplasamentul  de la 

intersectia  strazilor C.Republicii  cu str. Herculane. 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara  din 28 iunie 2013 

      Vazand  expunerea de  motive   nr.    5473 din 28.06.2013  si   referatul de specialitate  nr. 

5469 din 27.06.2013 al Directiei tehnice din cadrul primariei municipiului Marghita 

       Ţinand cont de prevederile  Ghidului de finantare a programului national de imbunatatire  a 

calitatii  mediului prin realizarea  de spaţii verzi în localităţi aprobat  prin Ordinul Ministerului 

Mediului nr. 1107 din 20 august 2009 

        Luând act  de HCL nr. 124/8.10.2009 prin care a fost aprobată participarea municipiului 

Marghita la programul mai sus menţionat  

         In temeiul  art. 36 alin. 2 lit. b si c , alin. 4 lit. d si e şi art. 6 lit. a  punctul 9 din Legea 

215/2001, legea administratiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare  

                                                   Hotărăşte. 

Art. 1 Se aprobă modificarea amplasamentului  scuarului  de la intersecţia străzilor C.Republicii 

cu I.L.Caragiale , identificat prin nr.top 1476/11 în suprafata de 1020 mp. prevazut  în cadrul 

proiectului „ Infiintare spaţii verzi în  municipiul Marghita, judetul Bihor” cu amplasamentul  de 

la intersectia  strazilor C.Republicii  cu str. Herculane , cu aceeasi suprafata de 1020 mp.  

 

Art. 2 Se aprobă  introducerea  terenului cu nr. top. 380/1 în suprafaţă de  201 mp. pentru a fi 

pus la dispozitia implementarii proiectului , fără modificarea suprafetei totale prevazute la art. 3 

din HCL nr. 124/8.10.2009   

 

Art. 3  Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul municipiului Marghita, 

Directia tehnică- Compartiment mediu, la dosar. 

 

Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr72 din 28.06.2013 

Adoptata cu votul „pentru „   a  15 consilieri din  15  prezenti  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

HOTARARE 

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

28.06. 2013    

 



Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  28.06.2013 , 

            Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr   

284 din 21.06.2013 

     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 aprobă    ordinea de zi a şedinţei  ordinare din 28 iunie 2013 : 

 

1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului 

Marghita pe anul 2013. .  

                   

                     Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                     Raport de avizare: Comisia de buget finante 

 

2. Proiect de hotarare privind acordarea de subventii din bugetul  local  pentru anul 2012 pentru 

proiectele depuse  de asociatiile culturlae si sportive nonprofit, conform regulamentului  de 

acordare a acestor subventii aprobat prin hotărâre de consiliu local.  

                     Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                     Raport de avizare: Comisia  cultura-social, tineret , sport, invatamant, culte 

                                                    Comisia de buget finante 

3. Proiect de hotarare  privind taxa  pentru  îndeplinirea  procedurii de divorţ pe cale 

administrativa  

                   Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  

                    Raport de avizare : Comisia juridica 

                                                    Comisia de buget finante 

4. Proiect de hotarare  pentru cuprinderea  unor terenuri  în domeniul public al orasului Marghita 

             Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  

             Raport de avizare : Comisia  de administrare a domeniului public si privat  

 

5. Proiect de hotărâre pentru constituirea  unor  numere cadastrale din terenuri  aflate in 

domeniul privat al localităţii  

             Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  

             Raport de avizare : Comisia  de administrare a domeniului public si privat  

 

6. Proiect de hotărâre  pentru stabilirea numarului maxim de autorizatii permanente de  taxi 

transport persoane pe raza municipiului Marghita. 

               Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  

               Raport de avizare : Comisia      de administrare a domeniului public privat 

                                               Comisia juridică 

7. Proiect de hotarare pentru retragerea dreptului de administrare de la SPACS Marghita a 

constructiei „centrala termica”  din Aleea Tineretului    şi schimbarea destinatiei acesteia în 

amenajarea unei hale comerciale  . 

              Initiator: primar Pocsaly Zoltan  

              Raport de avizare : Comisia      de administrare a domeniului public privat 

                                              Comisia de urbanism  



8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionarii directe  a suprafetei de 14 mp. din terenul  

situat pe str. I.L.Caragiale nr. 7 idetificat prin nr. topo. 1476/11 CF 100769 Marghita  in vederea 

construirii  unor cai de acces la proprietatea numitilor Mintas Marcel si Mintas  Sorina Maria , 

apartament situat la parterul blocului , in vederea deschiderii unui spaţiu comercial.  

              Initiator: primar Pocsaly Zoltan  

              Raport de avizare : Comisia      de administrare a domeniului public privat 

                                              Comisia de urbanism 

9. Proiect de hotărâre pentru  discutarea cererii numitei Sandor Mariana Felicia  in vederea 

scutirii cu caracter retroactiv a  platii debitelor  si majorarilor calculate la impozitul pe mijlocul 

de transport ca urmare a detinerii certificatului de handicap locomotor. 

              Initiator: primar Pocsaly Zoltan  

              Raport de avizare : Comisia      de buget finante 

                                             Comisia juridica 

10. Proiect de hotarare pentru aprobarea Contractului de  parteneriat între Municipiul Marghita si 

Asociatia Tinerilor Maghiari din Provincie   în vederea desfăşurării evenimentului” 

SzabadságFest „ ( Festivalul Tineretului din Bihor)  

              Initiator: primar Pocsaly Zoltan  

              Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante 

11. Raportul Comisiei speciale  de analiza si verificare a Serviciului Public de Alimentare cu 

Apă, Canalizare si Salubritate ( SPAACS) , comisie constituită in baza HCL nr. 29 din 

28.03.2013.  

 

12. Probleme curente 

 

Art. 2 Se aprobă  completarea ordinei de zi  a şedintei cu următoarele puncte: 

          

1. Proiect de hotarare  privind aprobarea modificarii amplasamentului  scuarului  de la 

interesectia strazilor C.Republicii  cu I.L.Caragiale  prevazut  în cadrul proiectului „ Infiintarea 

spaţii verzi în  municipiul Marghita, judetul Bihor” cu amplasamentul  de la intersectia  strazilor 

C.Republicii  cu str. Herculane 

               Initiator. primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

2.  Proiect de hotarare  pentru aprobarea dării in folosinta gratuita către  Colegiul National 

O.Goga  a  cotei de suprafată   de 793 mp. din nr. cad. 405 CF 117 ndf , teren aflat în imediata 

vecinatate a  Colegiului National O.Goga si Sala de sport . 

             Initiator. primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

 

Art. 3 Se aprobă procesul verbal al sedintei ordinare anterioare si a sedintei extraordinare din 

13.06.2013 

Art. 4 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  la dosar, 

spre afisare  

 

 

           Presedinte de sedinta                                            Contrasemnează  

               Carp Mariana                                                                        Demeter Cornelia  

 



Marghita,  

nr. 61 din 28.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

                                               

                                                 Hotarare 

- pentru retragerea dreptului de administrare de la SPACS Marghita a constructiei „centrala 

termica”  din Aleea Tineretului    şi schimbarea destinatiei acesteia în amenajarea unei hale 

comerciale  . 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 28 iunie 2013  

    Vazand  referatul de specialitate al d-nei contabil sef Bereteu Viorica  inregistrat sub nr. 5255 

din 21.06.2013  

    Luand act de adresa SPAACS Marghita inregistrata sub nr. 953 din 19.06.2013 precumn si 

avizul favorabil al comisiei de administrare a domeniului public si privat  

      In baza art. 36 alin. 2 lit. c  din  Legea nr.  215/2001, legea administratiei publice locale , cu 

modificările si completările ulterioare  

                                      Hotaraste: 

Art. 1 Se retrage dreptul de administrare de la SPACS Marghita a constructiei cu  denumirea 

„centrala termica”   avand nr. de inventar 20292 si valoarea de inventar 1.021.187,94 lei pe 

motiv de încetare a folosintei acesteia . 

Art. 2  Se aproba schimbarea destinatiei obiectivului  mai sus mentionat in suprafata de  344 mp.  

inscris pe nr. cad. 77 CF 28 Marghita  ca urmare a incetarii utilitatii sale publice si amenajarea 

unei hale comerciale pe aceasta suprafata.  

Art. 3 Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Directia tehnica- primarie, Primarul 

municipiului Marghita, SPAACS Marghita.  

Presedinte de sedinta                                                        Contrasemnează 

Carp Mariana                                                                   Demeter Cornelia  

Marghita, Nr. 68 din 28.06.2013 
 


