
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

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

aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare  
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
24 mai 2012  
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului nr . 290 din 18 mai 
2012 de convocare a şedinţei  ordinare pentru 24 mai 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 de buget a municipiului Marghita pe anul 2012.  

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de încheiere a exerciţiului  bugetar  pe 
anul 2011.    

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

 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea de subventii din bugetul local pentru anul 2012 
pentru proiectele depuse  de asociatiile culturale si sportive non profit, conform 
Regulamentului  de acordare a acestor subvenţii aprobat prin hotărâre de consiliu  

          Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia  socială, de cultură si tineret 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării directe a unei suprafete de  teren 
situat pe str. C.Republicii  nr. 49   avand  nr.cadastral 206 înscris in CF nr. 102232 
Marghita in vederea extinderii constructiei proprietatea domnului Papp Laszlo.  

          Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică , Comisia de urbanism 

  5. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare a  terenului aferent construcțiilor situate în Marghita, str. Calea Republicii nr. 33, 
identificat prin nr. cad.101896, înscris în CF nr. 101896 către SLI Petrom Suplac 
Marghita  

           Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                 Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică , Comisia de urbanism 

6.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare, a  imobilului, teren intravilan  în suprafaţă de 9 mp, situat pe str. Calea 



Republicii nr.73 , având nr. topo.351/3, proprietate privată a  municipiului Marghita, 
ocupat cu construcție de tip  spațiu comercial proprietate a S.C. ANEXA S.R.L. Marghita 

          Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică, Comisia de urbanism 

7.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare, a  imobilului, teren intravilan  în suprafaţă de 600 mp, situat în localitatea 
Gheneteanr.36/B , având nr. cad.963, proprietate privată a  municipiului Marghita, ocupat 
cu construcții administrative și social culturale proprietate a S.C. IONICA PRESTCOM 
S.R.L. GHENETEA 
                Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică, Comisia de urbanism  
8.Proiect  de hotarâre privind aprobarea amplasării si stabilirea locaţiei  pentru 
amplasarea  bustului poetului naţional Mihai Eminescu 
                Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică, Comisia de urbanism 
9.   Proiect de hotărâre   privind  aprobarea promovării  unei acţiuni în instanţă având ca 
obiect  suspendarea /desfinţarea  art. V din OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri 
financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice si a anulării  
actelor subsecvente  acesteia  emise de D.G.F.P. Bihor  pentru municipiul Marghita.  
                 Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia juridică  
 
10. Proiect de hotărâre   privind aprobarea Listei   de prioritate pentru acordarea 
locuinţelor construite prin ANL transa 2012  
                 Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de urbanism ,Comisia de 
administrare  domeniului public si privat  
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor 
subordonate 
                Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                Raport de avizare: Comisia juridică  
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scutirii de la impozitul datorat pe teren de către  
Composesoratul Urbarial “ Pădurea Verde”Marghita  si Composesoratul Stejarul Cheţ ,  
potrivit dispozitiilor Codului Fiscal   
                 Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                 Raport de avizare: Comisia de buget finante,Comisia juridică  
13. Proiect de hotărâre   pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpului de 
clădire  reprezentând  “ cabina portar” la unitatea de învăţământ Colegiul National 
O.Goga amplasată pe str. Piata Independentei nr. 1 Marghita, pe motivul autodemolării. 



                 Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                 Raport de avizare: Comisia de urbanism, Comisia de administrare a 
domeniuluipublic si privat , comisia juridică 
14. Proiect de hotărâre privind  acordarea de subventii din bugetul local  pentru cultele 
religioase din municipiul Marghita.  
                  Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                  Raport de avizare: Comisia  de buget finante  
15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse  umane, 
materiale si financiare pentru  gestionarea  situaţiilor  de urgenţă din municipiul Marghita 
pe anul 2012.  
                 Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel  
                  Raport de avizare: Comisia  de buget finante , Comisia juridică 
16. Informare semestrială privind activitatea de apărare impotriva incendiilor si protectie 
civilă desfăşurată  de CLSD, SVSU , Compartimnetul situaţii de urgenţă din municipiul 
Marghita.  
                 Prezinta: Compartiment ISU  
17. Probleme diverse 

 
Art. 2 Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a  Consiliului Local al municipiului 
Marghita.  
Art. 3  Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, spre afisare, la dosar  
 
 

Presedinte de sedintă                                      Contrasemnează 
Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
 
 

Marghita, nr. 60  din 24 mai 2012 
Adoptată cu votul a  11 consilieri din 11 prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 

                                  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  contului de încheiere a exerciţiului  bugetar  pe anul 2011. 

 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa  ordinară din 24 mai 
2012 
 
Având în vedere : Raportul  de analiză pe bază de bilanţ contabil al doamnei ec. Bereteu 
Viorica- sef birou buget  contabilitate  
                               avizul favorabil al comisiei de buget-finante  
                                art. 57 alin.1 din Legea 273/2006  privind finanţele publice locale 
In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a  din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare   

 
                                                  Hotărăşte: 
 
 
 
Art. 1 Se aprobă contul de încheiere a exercitiului  bugetar pe anul 2011 conform anexei 
care face parte integrantă din  prezenta.  
 
Art. 2 Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Biroului fianciar-contabil, 
spre afisare, la dosar 
 
 
 
 
            Presedinte de sedinta                                      Contrasemnează 
                Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita, nr. 62 din 24 mai 2012 
 
Adoptată cu votul a   11 consilieri din  11 prezenti  
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotărâre 
privind acordarea de subvenții din bugetul local pentru anul 2012 pentru proiectele 

depuse de asociații culturale și sportive non profit, conform regulamentului de 
acordare a acestor subvenții aprobat prin hotărâre de consiliu local 

 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 24 
mai 2012, 
 

Având în vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finanțare a 
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita, 

Cu respectarea sumelor prevăzute în bugetul local pentru activități culturale și 
sportive, 

În urma cererilor însoțite de actele necesare depuse de asociațiile culturale și 
sportive din municipiul Marghita, în baza cărora s-a întocmit procesul verbal al comisiei 
social-cultură, tineret, sport, culte și învățământ a Consiliului Local al municipiului 
Marghita, 

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 priind 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 
2012 destinate activităților culturale astfel: 

 
Asociația ”Grupul Tinerilor Marghiteni” pentru proiectul Clubul tinerilor 
marghiteni – 1100 lei 
Asociația ”Kécenlét” pentru proiectul Concurs regional de cunoștințe istorice – 
1300 lei 
Asociația Club Kiwanis Marghita pentru proiectul Copilăria, o lume de basm – 
600 lei 
Asociația cultural artistică ”Barcăul” pentru proiectul Promovarea și dezvoltarea 
tradițiilor folclorice de pe valea Barcăului – 1000 lei 



Asociația culturală ”Viitorul Artist” pentru proiectul Portul și tradiția bihoreană – 
500 lei 
Fundația Marah pentru proiectul Cunoștință prin cultură – 1250 lei 
Fundația cultural științifică ”Octavian Goga” pentru proiectul Tu alegi!, sloganul: 
NU violenței, DA fairplayului – 1000 lei 
Asociația Parteneri pentru comunitate pentru proiectul Un părinte informat = Un 
copil salvat – 1000 lei 
Asociația ”Romargareta” pentru proiectul Împreună de ziua internațională a 
Romilor ediția a IV-a – 750 lei 
Asociația ”Grupul Tinerilor Marghiteni” pentru proiectul Zilele tineretului ediția a 
II-a – 750 lei 
Asociația ”Margittai Oskoláért Társaság” pentru proiectul Bucuria de a fi copil – 
2000 lei. 
 
Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

contabilitate și Compartimentul juridic. 
 
Art. 3   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 
                 Ternovan Marin              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
   
 
 
   
Marghita, 
Nr.    63   din 24 mai 2012. 
 
Adoptată cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenţi\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                                                                               

                              
 
                                                            Hotărâre 

- privind aprobarea amplasării si stabilirea locaţiei  pentru amplasarea  
bustului poetului naţional Mihai Eminescu 

 
 
   Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa de consiliu din data 
de 24 mai 2012  
    
Avand in vedere : 
  -  adresa nr.2811 din 14.04.2012     prin care Societatea  Cultural Patriotică  „ Avram 
Iancu „, filiala Marghita , solicită aprobarea locaţiei si amplasării  unui monument  
reprezentând  bustul poetului naţional Miahi Eminescu , în municipiul Marghita ,  
  - raportul de specialitate nr. 3655/17 mai 2012  întocmit de d-na Demeter Cornelia, în 
calitate de secretar al municipiului Marghita 
  -  prevederile Legii 422/2001privind protejarea monumentelor istorice art.3, art.36 
Cu avizul favorabil al comisiei de urbanism şi amenajare a teritoriului   
  - cu avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ,  

 În baza art.36 alin(2)  lit.d şi art.6 lit a , pct.10 din Legea administraţiei publice 
locale  nr.215/2001 , republicată  , cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Hotărăşte: 
 
 Art.1 Se aprobă , în principiu, amplasarea bustului poetului naţional Mihai 
Eminescu , în scuarul  din  faţa Casei de Cultură Marghita si a Politiei municipiului 
Marghita, str. Eroilor,teren proprietate publică a municipiului Marghita,   
 
 Art.2 Amplasarea bustului se va face după obţinerea certificatului de urbanism şi 
a  avizului Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional 
 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiuluiMarghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, Biroul de urbanism  şi amenajarea teritoriului,Societatea 
Cultural Patriotică  „ Avram Iancu” Marghita. 
 
 

Presedinte de sedintă                                      Contrasemnează 
Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
 
 

Marghita, nr. 64 din 24 mai 2012 
Adoptată cu votul a  11 consilieri din 11 prezenti 



CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                  Hotărâre 

            -  privind  aprobarea promovării  unei acţiuni în instanţă având ca obiect  
suspendarea /desfinţarea  art. V din OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri 
financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice si a 
anulării  actelor subsecvente  acesteia  emise de D.G.F.P. Bihor  pentru municipiul 
Marghita.  

 

Consiliul Local al municipiului Marghita ,întrunit in sedinta ordinară din 24 
mai 2012  

Avand in vedere referatul  de specialitate al compartimentului juridic, nr. 3668 din 
17.05.2012  

 Cu avizul comisiei juridice din cadrul Consiliului local  
 Având în vedere dispoziţiile art.21 alin 2 şi 3 din Legea 215/2001 republicată, 

modificată şi completată,  

             În temeiul art.115 alin.1, lit.b şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 

Hotaraste: 

Art. 1 Se aprobă promovarea unei acţiuni  în instanţă având ca obiect  
suspendarea/desfinţarea art. V din  OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri 
financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice si a anulării  
actelor subsecvente  acesteia  emise de D.G.F.P. Bihor  pentru municipiul Marghita.  

Art. 2 Se împuterniceşte  primarul municipiului Marghita pentru ducerea la îndeplinire  a 
prezentei hotărâri şi a face  demersurile  de reprezentare in faţa instantelor  de judecata .  

 
            Presedinte de sedinta                                      Contrasemnează 
                Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr.65 din 24 mai 2012 
 
Adoptată cu votul a  9 consilieri “ pentru “ , 2 “ impotrivă” din 11 consilieri prezenti  
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                         
  
                                                    Hotărâre  

- privind aprobarea Listei   de prioritate pentru acordarea locuinţelor 
construite prin ANL transa 2012  

 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinară din 24. 
05.2012 

 
 

         Avand in vedere  procesul verbal nr.3674 din 18.05.2012  încheiat  cu ocazia 
întrunirii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor  de locuinţe construite prin ANL, 
        Văzând expunerea de motive- raport de specialitate  nr..3675 din 18.05.2012 
        Ţinând cont de Regulamentul 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.  28 din 29.02.2012   privind aprobarea graficului  
calendar de lucru al comisei sociale  de analiză a solicitarilor de locuinte ANL 
        Cu avizul  favorabil al comisiiilor de specialitate din cadrul Consiliului local ,  
        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 şi lit. e 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 2012 şi a celor  devenite disponibile  prin renunţarea titularilor de contract,  
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 sedinta                                      Contrasemnează 
                Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 66 din 24 mai 2012 
 
Adoptată cu votul a   11 consilieri din  11 prezenti  
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

Hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate  

      
     Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.05.2012                                                                          

  Văzând referatul de specialitate înregistrat cu nr.3513/14.05.2012,  întocmit de d-
na Koszta Tunde , în calitate de inspector la Compartimentul resurse umane  , avizul 
favorabil al comisiilor de specialitate, 

 Având în vedere prevederile art.61 alin 3 şi alin.4  din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001 , republicată , prevederile Codului Muncii , a Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, , republicată şi actualizată, Legii 
nr.7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarilor publici şi a Legii  nr.477/2004  
privind Codul de conduită  al personalului  contractual din cadrul  autorităţilor şi 
instituţiilor  publice,  

În temeiul art.36, alin.2 lit a şi art.45 , din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată , cu  modificările și completările ulterioare, 
  

Hotărâşte 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare  al aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate, conform  
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.2 Prezenta hotărâre abrogă hotărârea nr. 81/23.07.2009 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei municipiului Marghita și a 
instituțiilor subordonate autorităților locale. 

Art. 3   Prezenta    se  comunică cu :Instituţia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, direcția , serviciile, birourile, compartimentele din aparatul de 
specialitate al primarului şi   instituţiilor subordonate spre afişare , pe site-ul primăriei, la 
dosar 

 
Președinte de ședință      Contrasemnează 
Ternovan Marin     Secretar jr. Demeter Cornelia 
 

 
 
 
Adoptată cu votul a  11 consilieri  pentru din 11 prezenţi 
  
MARGHITA 
Nr. 67 din 24.05.2012 

 





















































































CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotararea  
privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita. 

 

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 24 
mai 2012, 

 Văzând referatul  de specialitate  întocmit prin grija Biroului  de contabilitate  prin 
care se propune repartizarea sumelor pentru cultelor religioase , în baza  sumei  
stabilite la adoptarea  bugetului local prin HCL  nr. 18 din 3 februarie 2012 privind 
aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli  

 Având în vedere : 

- solicitările de acordare a suvenţiei financiare de la bugetul local a unităţilor de 
cult aparţinând cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita. 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/30 august 2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru culte religioase  recunoscute din România şi 
modificată prin Legea 125/18 martie 2002. 

- H.G. 1470/12.12.2002 privind aprobarea normelor metodologice  pentru aplicarea 
prevederilor O.G. 82/2001 

    Cu avizul favorabil al comisiei  de buget  finante din cadrul consiliuli local ,  
In baza legii  45 din legea nr. 215/2001,legea administratiei publice locale , 

republicată, cu modificărileşi completările ulterioare 

                                                       Hotărăşte : 

Art. 1 Se aprobă repartizarea sumelor pentru următoarele cultele religioase 
pentru  lucrări de întreţinere şi construcţie astfel  :         

Nr. 
Crt. 

Denumire cult 
Adresa 

Suma 
repartizată pe anul 2011  

1 Parohia Ortodoxa Marghita I 1.000 lei  
2 Parohia Ortodoxa Marghita II  1.000 lei
3 Parohia Ortodoxă Cheţ  1.000 lei
4 Parohia Ordodoxa Ghenetea  1.000 lei
5 Parohia Romano-Catolica 1.000 lei
6 Parohia Reformată Marghita 1.000 lei
7 Parohia Reformata Cheţ 1.000 lei
8 Parohia Greco-Catolcia Marghita  1.000 lei
9 Parohia Greco-Catolica Ghenetea  1.000 lei

10 Parohia Greco-Catolica Cheţ 1.000 lei
11 Biserica Penticostală Salem  1.000 lei
12 Biserica Penticostală maghiara  1.000 lei
13 Biserica baptista “ Sfinta Treime” 1.000 lei
14 Biserica baptista maghiară 1.000 lei
15 Biserica baptista Cheţ  1.000 lei

 Total: 15.000 lei  

 



 

Sumele respective vor fi repartizate pe cele 4 trimestre prin grija Biroului  buget-

contabilitate, in baza sumelor aprobate prin HCL nr. 18 din 3   februarie 2012. Diferenta de 

45.000 lei va fi repartizată proporţional cu numărul enoriaşilor declaraţi  la ultimul  

recensământ al populaţiei si în functie de procentul de realizare a bugetului  local.  

 Art. 2 Cultele religioase beneficiare a sumelor respective  au obligaţia de a depune acte 

justificative pentru decontarea sumelor până la 31 decembrie a fiecărui an. În cazul  primirii 

sprijinului financiar în a doua parte a trim. IV, justificarea se va face în cel mult 45 de zile de la 

primirea acestuia.  

 Art. 3 Prezenta  hotărâre  se va comunica : Institutiei Prefectului Judeţului Bihor 

primarului municipiului Marghita ;Biroului contabilitate;cultelor religioase beneficiare.  

 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta      Contrasemnează 
 Ternovan Marin         Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Marghita, nr. 68  din 24 mai 2012 
 
Adoptată cu votul a 12 consilieri din 12 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  2012 
 

           Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din  
24.05.2012   
         Având in vedere referatul de specialitate nr.          din           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 şi al Comisiei juridice 
          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  2012, 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               Contrasemnează 
    Ternovan Marin       Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 69 din 24 mai 2012 
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