
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI   MARGHITA 

 

 

 

 

Hotarare 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru    lunile   iunie –august 2013   

 

 

 

      Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa   extraordinară din  

13.06. 2013 

 

Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea administraţiei publice locale, legea 

215/2001 , republicată, cu modificarile şi  completările ulerioare coroborat  cu art. 41 din 

aceeasi lege 

Precum si a Ordonantei nr. 35 din 30.01.2002  privind aprobarea Regulamentului –cadru 

de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale  

                                                             

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se alege din rândul consilierilor locali  pentru funcţia de preşedinte pentru 

şedinţele  Consiliului Local Marghita  pentru  lunile   iunie-august  2013  doamna Carp 

Mariana 

Art. 2 Prezenta hotarâre se comunica cu Institutia Prefectului Bihor, primarul 

municipiului Marghita, la dosar.  

 

 

 

Presedinte de sedinta                     Contrasemnează 

Botos Alexandru                                                                            Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita, Nr. 26 din 28.03.2013 

 
Adoptată cu votul a  16 consileri din 16 consilieri prezenti  

 

 

 

 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

 

Hotarare 

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

 28 .03.2013   şi a procesului verbal a sedintei  anterioare 

 

 

 Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  

28.03.2013 , 

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

şedinţei , nr .132 din   22.03.2013  

     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 aproba       ordinea de zi a şedintei ordinare cu următoarele puncte: 

             

          1.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării directe a suprafetei de 12 

mp. din terenul proprietate publică a orasului identificat prin nr. topo. 18/5 inscris in CF 

nr. 100743 Marghita situat pe str. Eroilor nr. 3 către SC Aloe Farm SRL Marghita în 

vederea extinderii constructiei existente   

                   Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                   Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniuluipublic si privat 

                                                 Comisia juridică 

2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei comisii speciale de analiză si verificare a 

activităţii economico-financiare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare si 

Salubritate , a statutului    si a atributiilor acestui serviciu.  

                   Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                   Raport de avizare: Comisia juridică 

 

3.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea Graficului –calendar de lucru al comisiei sociale 

de analiză a solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea întocmirii Listei de prioritate  

pentru repartizarea locuinţelor ANL 

                     Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                     Raport de avizare: Comisia juridică 

                                                   Comisia socială  

 

4. Raport  privind modul de solutionare a petiţiilor depuse la  Primăria Municipiului 

Marghita pe semestrul al II-lea al anului 2012. 

                  Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 

  



5. Raport privind accesul cetăţenilor la înformaţiile  de interes public pe anul 2012 în 

tememiul legii 544/2001 

                    Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 

 

6. Raport privnd starea economică ,socială şi de mediu a municipiului Marghita  pe anul 

2012  

               Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 

7. Raport privind   situaţia gestionării patrimoniului public şi privat al municipiului 

Marghita  şi al inventarierii  acestuia pe anul 2012.  

                  Prezinta: primar Pocsaly Zoltan Ladislau 

 

8. Raport  privind activitatea Casei de Cultură a municipiului Marghita 

                 Prezintă: director. prof. Demeter Veronica 

 

9. Discutarea oportunităţii  construirii unei Case de Cultură  la Ghenetea în vederea 

demarării activităţii de elaborare a  documentaţiei  tehnice necesare realizării acestei 

investiţii.   

               Prezintă:  grupul de consilieri P.N.L.  

 

10. Probleme diverse.  

Art. 2  Se retrage de pe ordinea de zi următorele  puncte : 

 

 Proiect de hotărâre privind  Regulamentul pentru aprobarea  finanţărilor nerambursabile 

alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activităţi nonprofit culturale si 

sportive de interes local în anul 2013 

                     Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                     Raport de avizare: Comisia  juridică 

                                                   Comisia de buget-finanţe 

 

   Proiect de hotărâre   privind aprobarea concesionării directe a suprafetei de 14 mp. din 

terenul proprietate publică a 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 . 

                   Initiator. primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

                   Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniuluipublic si privat 

                                                 Comisia juridică 

 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor 

                                                                   Primnarul municipiului Marghita 

                                                                   la dosar 

                                                                   spre afisare  

 

    Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

         Botoş Alexandru                                                Demeter Cornelia  

 



Marghita, Nr. 27.03.2013 
Adoptată cu votul a  16 consilieri din 16 prezenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                      

 

                                                   HOTARARE 

                 - privind aprobarea concesionării directe a suprafetei de 12 mp. din terenul 

proprietatea orasului identificat prin nr. topo. 18/5 inscris in CF nr. 100743 Marghita 

situat pe str. Eroilor nr. 3 către SC Aloe Farm SRL Marghita în vederea extinderii 

constructiei existente   

 

 

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

martie 2013 

 

     Văzând  referatul de specialitate nr. 2245 din 21.03.2013  precum si cererea nr. 1/1035 

din 19.03.2013 a doamnei Nedelcu Floriana administrator la farmacia SC Aloe Farm SRL  

cu sediul în str. Eroilor nr. 3  

      Vazând Planul cadastral de identificare a terenului solicitat concesionării în vederea 

extinderii constructiei existente precum si extrasele de Carte Funciară a terenurilor în 

cauză 

     Avand avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  

     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    12 mp.din  505 mp. situat  pe nr. topo. 18/5 

inscris in CF nr. 100743 Marghita din proprietatea publica a orasului in proprietatea 

privată a oraşului Marghita.  



Art. 2 Se aprobă concesionarea directă a unei suprafete de 12 mp, cotă parte din terenul 

proprietate publică a orasului identificat prin nr. topo. 18/5 inscris in CF nr. 100743 

Marghita situat pe str. Eroilor nr. 3 către SC Aloe Farm SRL Marghita în vederea 

extinderii constructiei existente  . 

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 

         Botoş Alexandru                                                Demeter Cornelia  

 

 

Marghita, Nr. 28.03.2013  
Adoptată cu votul a  16 consilieri din 16 prezenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

            

           

                                                    

                                            Hotărâre 

- pentru aprobarea Graficului –calndar de lucru al comisiei sociale de analiză a 

solicitărilor de locuinţe ANL, în vederea întocmirii Listei de prioritate  pentru 

repartizarea locuinţelor ANL 

 

 

 

 

   Consiliul Local al municipiului Marghita , intrunit in sedinta ordinară din 28 

martie 2013  

     Văzând referatul de specialitate al domnului Lucaciu Cornel , şef birou administrarea 

domeniului public şi privat înregistrat sub nr. 2017 din 13.03.2013  



      In temeiul Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale  pentru Locuinţe si 

Regulamentul aprobat prin HCL nr. 58/ 27.05.2009 privind cadrul, modalitatea si 

criteriile de analiză şi solutionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri  

construite prin ANL , administrarea, exploatarea si închirierea acestora  

       In baza art. 36 alin. 2 lit. c din Legea  215/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare  

                                        

                                              Hotărăşte. 

 

Art. 1  Se aprobă  Graficul –calendar  de lucru al comisiei  sociale  de analiză a 

solcitărilor  de locuinte  ANL, in vederea întocmirii „ Listei de prioritate  pentru 

acordarea  de locuinte  A.N.L., conform   anexei  care face parte integrantă   din prezenta 

hotărâre.  

  

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredintează  Biroul de administrare a 

domeniului  public si privat.  

 

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

Marghita , la dosar, spre afişare.  

 

 

      Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

         Botoş Alexandru                                                Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita, Nr. 30 din 28.03.2013  

Adoptată cu votul a  16 consilieri din 16 prezenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                          

                                             Hotărâre 

- înfiinţarea unei comisii speciale de analiză si verificare a activităţii economico-

financiare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare si Salubritate , a 

statutului    si a atributiilor acestui serviciu.  

 

 

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

martie 2013 

Vazând referatul de specialitate nr. 2334 din 22.03.2013 

Luând act de avizul de principiu dat de Consiliul Local în şedinta ordinară din 21 

februarie 2013 pentru înfiinţarea unei comisii speciale de analiză si verificare a activităţii 

economico-financiare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare si Salubritate 

, a statutului    si a atributiilor acestui serviciu.  

In temeiul art. 54 alin. 7 din Legea 215/2001 , legea administratiei publice locale 

republicată, cu modificările si completările ulterioare  

 

                           Hotărăşte: 

 

Art. 1  Se stabileşte  componenţa unei comisii  speciale  cu următoarele persoane: 

            Botoş Alexandru – consilier UDMR 

            Ciarnău Claudiu- consilier P.N.L 

            Timar Iulius – consilier P.S.D. 

            Mărieş Mihaela – consilier P.P.D.D. 

            Szabo Timea- consilier juridic- aparat de lucru al C.L. 

            Kalmar Gyongyi  - contabil – Serviciul financiar – contabil 

            Hotea Dorina – auditor – aparat de specialitate primar 

 

Art. 2 Obiectivele comisiei sunt  analiza si verificarea activităţii economico-financiare a 

Serviciului Public de Alimentare cu Apă Canalizare si Salubritate , a statutului    si a 

atributiilor acestui serviciu. Membrilor comisiei li se vor pune la dispozitie de către 

S.P.A.A.C.S. toate documentele solicitate de către aceştia.  

 

Art. 3 Comisia specială işi va desfăşura activitatea pe o perioadă de 3 luni  , începând cu 

1.04.2013  aceasta finalizându-se cu propuneri de eficientizare a activităţii S.P.A.A.C.S. 

Marghita.  

 

      Presedinte de sedinta                                         Contrasemnează 

         Botoş Alexandru                                            Demeter Cornelia  

 

Marghita, Nr. 29.din 28.03.2013 
Adoptată cu votul a 16 consilieri din 16 prezenti  



 


