
             ROMÂNIA                                                                            

         JUDEŢUL BIHOR 

MUNICIPIUL MARGHITA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea folosirii staţiei de epurare a Municipiului Marghita în 

vederea epurării apelor uzate generate în Oraşul Valea lui Mihai. 

 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.4270 /2013 la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

folosirii staţiei de epurare a Municipiului Marghita în vederea epurării apelor uzate generate în 

Oraşul Valea lui Mihai,iniţiat în baza solicitării S.P.A.A.C.S. Marghita  

               Cu avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local  

  - adresa nr. 710 din 24.05.2013 a S.P.A.A.C.S.Marghita  

- prevederile art.8 alin. (1) din Legea a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

nr.51/2006 – republicată, 
- dispoziţiile art.19 alin. (1) din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

În baza art.36 alin.(2), alin. (4) şi alin. (5), art.45 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 aprobă folosirea staţiei de epurare a Municipiului Marghita în vederea 

epurării apelor uzate generate în Oraşul Valea lui Mihai în schimbul depozitarii deşeurilor 

generate şi colectate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita, la depozitul de 

deşeuri din Oraşul Valea lui Mihai – în limita a 2.400 tone deşeuri menajere/an. 

Art.2  Folosirea staţiei de epurare a Municipiului Marghita în vederea epurării 

apelor uzate generate în Oraşul Valea lui Mihai se va face pe perioada cât oraşul Valea Lui 

Mihai va permite folosirea depozitul de deşeuri pentru depozitarea deşeurilor generate şi 

colectate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita 

Art.3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Marghita , dl. Pocsaly Zoltan 

Ladislau  să semneze Protocolul ce se va încheia între Oraşul Valea lui Mihai şi Municipiul 

Marghita. 

Art.4: Prezenta, sub formă de hotărâre, se comunică prin grija secretarului cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul municipiului Marghita  

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- S.P.A.A.C.S. Marghita  

- la dosar. 

 

 



Presedinte de sedinta                                                Contrasemnează 

Botos Alexandru                                                           Demeter Cornelia  

 

Marghita ,  

Nr.55 din 30.05.2013 

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

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL MARGHITA 

 

Hotărâre 

privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de execuție 

bugetară aferent anului 2012 a municipiului Marghita 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în ședință ordinară 

din data de 30 mai 2013 

 

Având în vedere Raportul de analiză pe baza bilanțului contabil încheiat la 

data de 31.12.2012 întocmit de doamna ec. Bereteu Viorica în calitate de șef 

birou buget contabilitate înregistrat sub nr. 4052 din 20.05.2013, 

În baza Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Luând act de avizul favorabil a Comisiei buget-finanțe și administrarea 

domeniului public și privat, 

În temeiul art. 36 alin. 4 lit. a) și art. 45 alin. 2 lit. a din Lega nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Hotărăște 

 

 Art. 1   Se aprobă bilanțul contabil și contul de execuție bugetară aferent 

anului 2012 a municipiului Marghita conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 



 Art. 2   Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului 

Bihor, Primarului municipiului Marghita, DGFP Bihor, Biroului buget 

contabilitate, spre afișare, la dosar. 

 

    Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Botos Alexandru           jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

Marghita, 

Nr. 52  din 30 mai 2013. 
 
Adoptată cu 15 voturi din 15 consilieri prezenţi 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                            

 

                                                               Hotarare 

- privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2013  

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta extraordinară din 13 iunie 

2013  

 

    Văzând referatul de specialitate nr. 4840 din 10.06.2013 al Biroului  de buget finante 

     In baza  art. 7 alin. 1 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                                                        Contrasemneaza 

          Carp Mariana                                                                 Demeter Cornelia  

 

 

Marghita, Nr. 51/30.05.2013 
Adoptata cu votul a   15 consilieri din 15 prezenti 



  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                                                                              

                                                    HOTARARE 

- pentru aprobarea statului de functii si a organigramei  Spitalului Municipal Dr. Pop 

Mircea Marghita 

 

      Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinară din 30 mai 2013  

Vazand referatul de specialitate nr. 4318 din 27.05.2013 al Biroului financiar-contabil, 

adresa şi documentatia depusă de conducerea Spitalului municipal dr. Pop Mircea din Marghita  

        Având în vedere HCL nr. 69 din 24.06.2010 privind transferul ansamblului de atributii şi 

competenţe exercitate  de Ministerul Sanatăţii în spitalul Dr. Pop Mircea  către municipiul 

Marghita, precum şi Protocolul de predare-primire nr.4635  din 24.06.2010  încheiat între 

Directia de Sănătate Publică Bihor şi Consiliul Local al municipiului Marghita 

    Luând act de  prevederile Ordinului M.S. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de 

personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de 

personal 

      In temeiul art. 36 art. 2 lit.a şi art. 3 lit. b din Legea 215/2001, legea administraţiei publice 

locale  

                                           HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1  Se aprobă  organigrama şi statul de functii  a Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea 

Marghita în forma anexată  

Art. 2 Cu  ducerea la îndeplinire se încredinţează  Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea  

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

Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea , spre afişare. la dosar.  

        Presedinte de sedinta                                                        Contrasemneaza 

          Carp Mariana                                                                 Demeter Cornelia  

 

 

Marghita, Nr. 59 din 13.06.2013 
Adoptata cu votul a  15  consilieri din 15  prezenti 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

HOTARARE 

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

13.05. 2013    

 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară din  

13.05.2013 , 

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

nr .278/10.06.2013 

     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 extraordinare cu următorul punct pe ordinea zi: 

      1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea statului de functii si a organigramei  Spitalului 

Municipal Dr. Pop Mircea Marghita.  



                   

                     Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                     Raport de avizare. Comisia juridică 

                                                   Comisia socială, invatamant, culte si protectie sociala 

                                                   Comisia de buget finante 

 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 a 

municipiului Marghita.  

                    Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                     Raport de avizare. Comisia de buget finante  

3. Probleme curente 

Art. 2 Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  la 

dosar, spre afisare  

           Presedinte de sedinta                                            Contrasemnează  

               Carp Mariana                                                                        Demeter Cornelia  

 

Marghita,  

nr. 50/30.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces şi a Listei solicitanţilor 

care nu au acces la acordarea locuinţelor construite prin fonduri ANL 

  

  Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 30 

mai 2013,  

 Având în vedere: 

- referatul de specialitate întocmit de  doamna Burlibașa Ioana  - inspector la  biroul 

administrare a domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al  primarului, 

raportul de avizare al comisiei de specialitate, 

 -  prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL 

-    prevederile H.G. nr.592/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  

a Legii nr.152/1998, cu modificările ulterioare, Regulamentul cadru , modalitatea , criteriile de 

analiză şi soluţionare a cererilor de  atribuire a locuinţelor , aprobat prin HCL nr. 58/2009, - 

Graficul calendar de lucru al comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe ANL, 

aprobat prin HCL nr.30/28.03.2013,  

  Luând act de Procesul verbal nr. 4186/23.05.2013 încheiat cu ocazia întrunirii 

Comisiei sociale de analiză şi soluţionare a solicitărilor de locuinţe pentru tineri  destinate 

închirierii în baza Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL  

  În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 şi art. 115 lit.b Legii 215/2001, legea  

administraţiei publice locale, 

  

Hotărăşte: 

 

 Art. 1 Se aproba lista solicitanţilor care au acces la locuinţă prin indeplinirea  

prevederilor punctului A din criteriile-cadru , conform anexei 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre 

 Art. 2 Se aproba lista solicitanţilor care nu au acces la locuinţă prin neindeplinirea 

prevederilor punctului A din criteriile-cadru , conform anexei 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre 

 Art. 3 Prezenta hotarâre se comunica cu: Instituția Prefectului Bihor, primarul 

municipiului Marghita , Biroului de administrare a domeniului public şi privat, spre  

afişare .  

 

 

 

 Președinte de ședință                                                       Contrasemnează  

   Botos Alexandru                                                                           jr.     Demeter Cornelia  

 

 

 

 

Adoptată cu votul a 15 voturi pentru din 15 prezenti  



 

MARGHITA, 

 Nr.53 din 30.05.2013 

CONSILIUL  LOCAL AL     MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

 

 

Hotărâre 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita pe anul 

2013 

 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 30  

mai   2013, 

Având în vedere:   referatul de specialitate nr.4254/23.05.2013, întocmit de d-na 

ec.Bereteu  Viorica    în calitate de şef birou buget – contabilitate ,salarizare ; Legea nr. 

273/2006 actualizată cu modificarile și complectările ulterioare; Legea nr.5 /21.02.2013 

privind bugetul de stat pe anul 2013, art.7 alin(1),  raportul de avizare al comisiei de 

specialitate, 

 În baza art. 36, alin. 4 lit. a, art. 45 alin.1, din Legea administraţiei publice locale 

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

 

Hotărăşte 

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita 

pe anul 2013 , în forma prevăzută la anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

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

Prefectului Judeţului Bihor, DGFP,Biroul de contabilitate,spre afişare ,la dosar. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                         

Botos Alexandru                                                      Contrasemnează 

                      Secretar jr. Demeter Cornelia 
 

 

 

Adoptată cu votul a 15 consilieri  pentru  din 15 prezenți 

 

   MARGHITA 

   Nr. 51 din 30.05.2013 

   

 

 

 


