CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din 31
martie 2011 şi a procesului verbal a sedintei Consiliului Local din luna
anterioară

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 31
martie 2011 ,
Luând act de ordinea de zi cuprinsa in Dispozitia primarului de convocare a
şedinţei , nr 260 din 25.03.2011
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 sedintei ordinare cu următoarea ordine de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării de buget local pe anul 2011.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţii pe anul 2010 pe bază de bilanţ
contabil şi aprobarea programului de măsuri de reabiltare, modernizare, imbunătăţire
a activităţii la S.P.A.C.S. Marghita pe perioada 2010-2011.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 34/2005 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a traficului mijloacelor de
transport greu , de avizare a opririi, stationării , parcării autovehiculelor care
efectuează transport de marfă şi persoane.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si
privat
Comisia juridică
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniului de activitate pentru prestarea de
către contravenienţi a muncii în folosul comunităţii.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si
privat
Comisia juridică
5. Proiect de hotărâre privind analiza cererii Sc Marconf SA pentru reducerea
impozitului pe clădiri la 0,50%
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante, Comisia juridică
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii de numere cadastrale pe terenuri
proprietate privat a municipiului 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 pentru tercerea unor terenuri de pe statul roman , situate in
intravilanul localităţii pe domeniul privat al municipiului Marghita.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si
privat
Comisia juridică
8. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante,
Comisia de culte, tineret, cultură, sport
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la
asociatiile sportive din municipiul Marghita considerate eligibile
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante,
Comisia de culte, tineret, cultură, sport
10. Proiect de hotarare
privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la
asociaţiile care desfăşoară activităţi nonprofit de interes local cu profil cultural din
municipiul Marghita considerate eligibile
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante,
Comisia de culte, tineret, cultură, sport
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea in principiu a vânzării imobilului
reprezentând teren in suprafaţă de 22 mp. , teren aferent spaţiului comercial,
proprietatea lui Olar Gavril si sotia Viola Maria , teren situat pe str. Garoafei nr. 2
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si
privat
Comisia juridică
Comisia de urbanism
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea in principiu a vânzării imobilului
reprezentând teren in suprafaţă de 3158 mp. situat in intravilanul municipiului Marghita
str. I.L.Caragiale , nr. 59 teren aferent constructiilor Sc Danidia Exim S.R.L. ,
reprezentată prin administrator Porţan Monica
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si
privat
Comisia juridică
Comisia de urbanism
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea situatiei juridice a clădirii situată pe str.
Crinului din zona fostei pieti.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si
privat
Comisia juridică
Comisia de urbanism

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unităţii administativ-teritoriale
Marghita la programul Rabla 2011.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante
Comisia juridică
15 Proiect de hotărâre privind stabilirea pretului de vanzare la terenurille in suprafata de
744 mp. pe care sunt construite garaje din zona Piata Independentei precum şi a
tererenurilor cu aceeasi destinatie in suprafata de 248 mp. din zona Aleea Infratirii si
insusirea rapoartelor de evaluare realizată de expert evaluator.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante Comisia juridică
16. Proiect de hotărâre pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafata de
488 mp. situat pe str. Bujorului nr. 1 către Sc Multimetal SRL in urma negocierii
directe cu comisia locală si insusirea raportului de evaluare realizată de expert evaluator.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante
Comisia juridică
17. Proiect de hotărâre pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 84
mp. situat pe str. Liliacului nr. 28 , nr. cad. 101542 Marghita către d-na Ceresan
Marioara in urma negocierii directe cu comisia locală si insusirea raportului de evaluare
realizată de expert evaluator.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia de buget finante , Comisia juridică
18 Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului de interes local cu activitatea
strand, ca serviciu fără personalitate juridică ce functionează in subordinea Consiliului
Local.
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului
public si privat
19.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului local privind implicarea
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului
Initiator: primar, Talpos Dorel Marcel
Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului
public si privat , Comisia de urbanism şi amenajare a teritoriului
20. Raport privind situaţia gestionării patrimoniului public si privat al municipiului
Marghita
Prezintă. Primar, Talpos Dorel Marcel
21. Probleme curente.

Marghita,
Nr.38 / 31.03.2011

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella
Adoptată cu votul “ pentru” a 17 consilieri din 17 prezenti

Contrasemnează
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din
31.03.2011
Având în vedere :
- referatul doamnei contabil Kalmar Gyongyi, întocmit în calitate de şef birou bugetcontabilitate si înregistrat sub nr. 1853 din 21.03.2011
- Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 10 februarie 2011 privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2011
-Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010
- HCJ Bihor nr. 17/24.02.2011 prin care s-a aprobat repartizarea pe unităţi adminstrativteritoriale a sumelor defalcate din TVA
- avizul favorabil al comisiei de buget-finante din cadrul consiliului local,
In conformitate cu art. 36 alin. 4 lit.a din Legea administratiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare nr. 215/2001
Hotaraşte:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita
pe anul 2011, după cum urmează:
- mii lei
cod
venit
cheltuieli
11.02.05
150
Sume defalcate din TVA
pentru drumuri judetene si
comunale
84.02.03.03.
150
străzi
Se aprobă următorarea repartizarea pe trimestre:
An 2011
Trim. I
Trim. II
150 mii lei
21 mii lei
54 mii lei

Trim. III
54 mii lei

Trim.IV
21 mii lei

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul
municipiului Marghita, Biroul buget-contabilitate, D.G.F.P.Bihor
Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita,
Nr.39 din 31 martie 2011
Adoptată cu votul a 16 voturi “pentru” , din 16 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2010 şi aprobarea programului de
măsuri de reabiltare, modernizare, imbunătăţire a activităţii la S.P.A.C.S. Marghita pe
perioada 2010-2011.

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din 31
martie 2011
Avand in vedere adresa S.P.A.C.S.Marghita nr. 397 din 21.03.2011 precum şi
Raportul Serviciului Public de Alimentare cu apă, canalizare şi salubrizare asupra
activităţii pe anul 2010 pe bază de bilant contabil
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget
finante si administrarea domeniului public si privat şi comisia juridică
In baza prevederilor Legii 51/2006 , a Legii 214/2006 modificată şi completată cu
OUG 13/20.02.2008
In conformitate cu art. 36 alin. 3 lit. b din Legea 215/2001 , legea administratiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă bilanţul contabil pe anul 2010 a Serviciului Public de Alimentare cu
apă, canalizare şi salubrizare şi raportul S.P.A.C.S asupra activităţii pe anul 2010 pe bază
de bilant contabil
Art. 2 Se aprobă programului de măsuri de reabiltare, modernizare, imbunătăţire a
activităţii la S.P.A.C.S. Marghita pe perioada 2010-2011.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica: S.P.A.C.S. Marghita
D.G.F.P. Bihor
Institutiei Prefectului Bihor
Primarului municipiului Marghita

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita,
Nr. 40 din 31 martie 2011
Adoptată cu votul a 17 voturi “pentru” , din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
HOTĂRÂREA
- pentru
modificarea şi completarea H.C.L. nr. 34/2005
privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a traficului mijloacelor de transport greu , de
avizare a opririi, staţionării şi parcării autovehiculelor care efectuează transport de marfă
şi persoane, precum şi a autoturismelor , indiferent de proprietar (deţinător legal) pe raza
administrativ- teritorială a municipiului Marghita
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 31 martie 2011,
Având în vedere:
• referatul de specialitate nr.2078/25.03.2011, întocmit de dl. Lucaciu Cornel în
calitate de şef birou Administrarea domeniului public şi privat;
• avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,
• H.C.L. nr.34 din 21.04.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a traficului mijloacelor de transport greu, de avizare a opririi,
staţionării şi parcării autovehiculelor care efectuează transport de marfă şi
persoane precum şi a autoturismelor indiferent de proprietar ( deţinător legal) pe
raza administrativ teritorială a municipiului Marghita;
• Legea nr. 38 din 20.01.2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere;
• Legea serviciilor de transport public local nr 92/2007;
• Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 972/2007 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local;
• Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr 109/2005 privind transporturile rutiere,
aprobata cu modificări si completări prin Legea nr 102/2006,cu modificările
ulterioare, precum si Ordinul nr 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a Legii serviciilor de transport public local nr 92/2007;
• Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr 195 /2002 privind circulaţia pe drumurile
publice;
• H.G. nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (actualizată), pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr 195 /2002
privind circulaţia pe drumurile publice;
• Ordonanţa Guvernului nr.21 /30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale;
• În temeiul art.36 alin. 2 lit.c, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea cap. IV din Anexa nr. 1 din H.C.L. nr.34 din
21.04.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a traficului
mijloacelor de transport greu, de avizare a opririi, staţionării şi parcării autovehiculelor
care efectuează transport de marfă şi persoane precum şi a autoturismelor indiferent de
proprietar ( deţinător legal) pe raza administrativ teritorială a municipiului Marghita,
care va avea următorul cuprins: „ Staţiile şi locurile de aşteptare amenajate şi autorizate

pe domeniul public sau privat al municipiului Marghita pentru transportul de persoane
şi bunuri în regim de taxi sunt:
- Str. I L.Caragiale
= 20 locuri
- Str. C. Republicii - zona parcului
= 6 locuri
- Str. Arany Janos
= 4 locuri
- Str. 1 Decembrie colţ cu str. Jean Calvin
= 3 locuri
- Str. T. Vladimirescu colţ cu str. 1 Decembrie = 3 locuri „
Art. 2. Se aprobă completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr.34 din 21.04.2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a traficului mijloacelor de
transport greu, de avizare a opririi, staţionării şi parcării autovehiculelor care efectuează
transport de marfă şi persoane precum şi a autoturismelor indiferent de proprietar
( deţinător legal) pe raza administrativ teritorială a municipiului Marghita, cu capitolul V
, care va avea următorul cuprins:
„pct. 1.
Staţiile de autobuze pe terenurile aparţinând domeniului public al
municipiului Marghita, pentru utilizarea de către operatorii care efectuează transport de
persoane în trafic local, judeţean şi naţional, vor fi stabilite în următoarele
amplasamente :
- Platoul din cartierul Aleea Tineretului
- Str. 1 Decembrie lângă Şcoala cu clasele I-IV
- Str. N.Bălcescu - zona parcului ( colţ cu str. Horea)
- Str. C. Republicii – după sensul giratoriu
- Str. I.L.Caragiale după staţiile taxi
- Str. Bujorului în apropierea de Gării CFR.
„pct. 2. Avizul pentru ruta obligatorie de deplasare în interiorul municipiului Marghita,
respectiv pentru utilizarea staţiilor de urcare/coborâre a persoanelor transportate prin
curse regulate sau regulate speciale, se va elibera de către Biroul de administrare a
domeniului public şi privat. Pentru acordarea avizului se va achita taxa pentru parcare
– staţionare autobuze , taxă stabilită prin H.C.L.”
Art.3 Prezenta sub formă de hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –
Judeţul Bihor, Primarului municipiului Marghita, biroului de administrare a domeniului
public şi privat, spre afişare, la dosar
Preşedinte de şedinţă
Nagy Gabriella
Contrasemnează
Secretar
jr. Demeter Cornelia
MARGHITA
Nr.41 din 31.03.2011

Adoptată cu votul a 17 consilieri pentru , din 17 consilieri din prezenţi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂREA
- privind stabilirea domeniilor de activitate
contravenienţi a muncii în folosul comunităţii

pentru prestarea de către

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa extraordinară
din data de 31 martie 2011,
Având în vedere:
• prevederile art. 2 , art.16 şi art.17 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul
juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii ,
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,
• prevederile art.5 alin.2, lit.c , art.9 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor ,
• În temeiul art.36 alin. 6 lit.a, pct.9, alin.9 şi art. 45 alin.1, din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art.l Activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul serviciilor
publice pentru: întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi şi a parcurilor; întreţinerea zonei
centrale a municipiului; întreţinerea şi salubrizarea cartierelor de locuinţe; întreţinerea şi
salubrizarea intrărilor în oraş dinspre localităţile Chiribiş, Petreu, Viişoara şi Cheţ;
întreţinerea şi curăţarea cimitirului de pe str. Bethlen Gábor şi a şanţurilor din jurul
cimitirului; întreţinerea şi ecologizarea suprafeţei de 2,5 ha teren în Pădurea Mare,
proprietate a municipiului Marghita; curăţenie în localitatea Cheţ şi pe drumul de
intrare dinspre Marghita.
Art.2. Primarul municipiului Marghita va stabili prin dispoziţie condiţiile în
care se va executa sancţiunea , precum şi programul de lucru.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
municipiului prin aparatul de specialitate.
Art.4 Prezenta sub formă de hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului –
Judeţul Bihor, Primarului municipiului Marghita, spre afişare, la dosar
Preşedinte de şedinţă
Nagy Gabriella

Contrasemnează
Secretar jr. Demeter Cornelia

MARGHITA
Nr.42 din 31.03.2011
Adoptată cu votul a 17 consilieri pentru , din 17 consilieri din prezenţi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂREA
- privind analiza cererii nr. 1193/24.02.2011 depusă de S.C. MARCOMF S.A. prin care
solicită scutirea impozitului pe clădiri pentru anul 2011, prin aplicarea unei cote de
0,50% asupra valorii de inventar a clădirii
Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 31
martie 2011
Având în vedere:
• cererea nr. 1193/24.02.2011 depusă de S.C. MARCOMF S.A. prin care
solicită scutirea impozitului pe clădiri pentru anul 2011, prin aplicarea unei
cote de 0,50% asupra valorii de inventar a clădirii, avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate,
• referatul de specialitate nr. 1193/14.03.2011, întocmit de d-na ec. Diaconu
Anca în calitate de şef birou taxe şi impozite locale,
• H.C.L. nr. 117/2010 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2011,
În baza art. 253 alin.(1), alin (2), art. 286 alin (1), alin (5) din Legea 571/2003 Codul fiscal , precum şi a prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărăşte
Art. 1 Se respinge, cererea depusă de S.C. MARCOMF S.A. prin care
solicită reducerea impozitului pe clădiri pentru anul 2011, prin aplicarea unei cote
de 0,50% asupra valorii de inventar a clădirii
Art.2 Prezenta sub formă de hotărâre se comunica cu: Instituţia Prefectului
Judeţul Bihor, primarul municipiului Marghita, Biroul de taxe şi impozite locale , S.C.
MARCONF S.A., la dosar.
Preşedinte de şedinţă
Nagy Gabriella
Contrasemnează
Secretar
jr. Demeter Cornelia
MARGHITA
Nr.43 din 31.03.2011
Adoptată cu votul a 17 consilieri pentru , din 17 consilieri din prezenţi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

-

HOTĂRÂRE
privind aprobare constituire numere cadastrale pe terenuri
privată a municipiului Marghita

proprietate

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit înşedinţa ordinară din
31.03.2011
Vazând referatul de specialitate al compartimentului de cadastru din cadrul
Biroului de urbanism şi amenajare a teritoriului
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de
buget finante si administrarea domeniului public si privat şi comisia juridică
In baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr.
215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
Hotărăşte.
Art. 1 Se aprobă constituirea următorelor numere cadastrale pe terenuri

proprietate

privată a municipiului Marghita

Nr.cad.
nou

Supr. nr.cad.
(mp)
500

500

500

500
22

Nr.topo.
vechi

Cota/intreg

Carte Funciara

2007

326/8143 mp.

- C.F. nr. 5615 - Marghita

2008/1

174/3182 mp.

- C.F. nr. 5615 - Marghita

2007

323/8143 mp.

- C.F. nr. 5615 - Marghita

-idem-

2008/1

177/3182 mp.

- C.F. nr. 5615 - Marghita

-idem-

2007

323/8143 mp.

- C.F. nr. 5615 - Marghita

-idem-

2008/1

177/3182 mp.

- C.F. nr. 5615 - Marghita

-idem-

2007

323/8143 mp.

- C.F. nr. 5615 - Marghita

-idem-

2008/1

177/3182 mp.

- C.F. nr. 5615 - Marghita

-idemTeren propr.privata a orasului
constructie garaj pers.fizica

observatii
Teren propr. privata dat in
folosinta gratuita biserici

59/4

22/384 mp.

- C.F. nr. 2630 - Marghita

1473/2

98/24010 mp.

- C.F. nr. 2630 - Marghita

59/4

190/384 mp.

- C.F. nr. 100782 - Marghita

277

411/3

277/366 mp.

- C.F. nr. 1560 - Marghita

Teren propr.privata orasului
constructie magazin Unicarm

36

435/2

36/499 mp.

- C.F. nr. 286 - Marghita

30

425

23/227 mp.

- C.F. nr. 288 - Marghita

Teren propr.privata orasului
constructie garaj pers.fizica

288

Teren propr.privata orasului
constructie locuinta pers.fizica

34

2156

426

7/673 mp.

- C.F. nr. 646 - Marghita

28/1

34/1544 mp.

- C.F. nr. 100874 - Marghita

405

734 mp.

- C.F. nr. 101429 - Marghita

406

512/845 mp.

- C.F. nr. 101430 - Marghita

407/1

338 mp.

- C.F. nr. 101428 - Marghita

408

572

- C.F. nr. 101316 - Marghita

Teren propr.privata orasului
constructie garaj pers.fizica

Teren propr.privata orasului,
constructii Petrom

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de
cadastru.

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita,
Nr. 44 din 31 martie 2011
Adoptată cu votul a 17 voturi “pentru” , din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare
privind cuprinderea in domeniul privat al orasului a unor terenuri din intravilanul localitatii ocupate
de constructii
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară
din 31 martie 2011
Avand in vedere referatul nr. 2063 din 24.03.2011 al Compartimentului de
cadastru din cadrul Biroului de urbanism
-Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia; art. 36 alin. 1 şi art. 26 din legea 18/1991
În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001,
legea administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă cuprinderea in domeniul privat a următoarelor suprafeţe de teren
ocupate de construcţii situate in intravilanul localitatii:
- suprafaţa de 572 mp. cu nr. topo.408, inscris in C.F. 101316 Marghita
- suprafaţa de 338 mp. cu nr. topo.407/1, inscris in C.F. 101428 Marghita
- suprafaţa de 734 mp. cu nr. topo.405, inscris in C.F. 101429 Marghita
- suprafaţa de 845 mp. cu nr. topo.406, inscris in C.F. 101430 Marghita
- suprafata de 30 mp. cu nr topo 15/89, inscris in C.F. 101112 Marghita
- suprafata de 30 mp. cu nr topo 15/90, inscris in C.F. 101113 Marghita
- suprafaţa de 30 mp. cu nr.topo. 15/91, inscris in C.F. 5447
Marghita
- cota de 360mp.din 18544 mp. cu nr. topo. 15/92 inscris in CF 1147 Marghita
Art.2 Prin grija compartimentului de cadastru se va proceda la întabularea terenului in
CF Marghita.
Art.3 Prezenta hotarâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul
municipiulu Marghita, Compartiment cadastru, la dosar .

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita,
Nr. 45 din 31 martie 2011
Adoptată cu votul a 17 voturi “pentru” , din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.

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
31.03.2011,
Văzând referatul de specialitate al doamnei contabile Kalmar Gyongyi prin care
se propune repartizarea sumelor pentru cultele religioase, nr. 1990 din 24 martie 2011
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
- HCL nr. 20 din 10 februarie 2011, privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli
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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Denumire cult
Adresa
Parohia Ortodoxa Marghita I
Parohia Ortodoxa Marghita II
Parohia Ortodoxă Cheţ
Parohia Ordodoxa Ghenetea
Parohia Romano-Catolica
Parohia Reformată Marghita
Parohia Reformata Cheţ
Parohia Greco-Catolcia Marghita
Parohia Greco-Catolica Ghenetea
Parohia Greco-Catolica Cheţ
Biserica Penticostală Salem
Biserica Penticostală maghiara
Biserica baptista “ Sfinta Treime”
Biserica baptista maghiară
Biserica baptista Cheţ
Total:

Suma
repartizată pe anul 2011
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
15.000 lei

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

buget-

contabilitate, in baza sumelor aprobate prin HCL nr. 20 din 10 februarie 2011. 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
Nagy Gabriella

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita,
Nr. 46 din 31 martie 2011

Adoptată cu votul a 16 voturi “pentru” , 1 “ abtinere” din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotararea
privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile sportive
din municipiul Marghita considerate eligibile

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din
31 martie 2011,
Avand in vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finantare a
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita
In urma cererilor insotite de actele necesare depuse de asociatiile sportive din
municipiul Marghita, in baza cărora s-a intocmit procesul verbal al comisiei socialcultura, tineret, sport culte şi invăţământ a Consiliului Local al municipiului Marghita
Cu respectarea prevederilor legii 350/2005 privind regimul finantărilor
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes
general , a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din
fondurile publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociatiilor pe
ramură de sport , a Hotarârii Guvernului nr. 1477 din 28.11.2007 privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportiva
Avand in vedere referatul de specialitate al Biroului de contabilitate si bugetfinanţe ,
In baza 36 ali. 6 lit. a pct 6 si art. 45 din Legea 215/2001, legea administraţiei
publice locale cu modificările şi completările ulterioare
Hotaraste:
Art. 1 Se stabilesc ca eligibile în vederea acordării unui ajutor financiar următoarele
asociatii sportive:
Clubul Sportiv „ Good Dragon „ Marghita
C.S.Viitorul Marghita
C.S. Partyum
Art.2 Se respinge cererea Clubulului sportiv Galdiatorul Oradea ce neeligibilă pe
motiv ca filiala Marghita a acestui club nu a desfăsurat incă nici o activitate sportivă .
Art.3 Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2011
destinate activitatilor sportive astfel:
Clubul Sportiv „ Good Dragon „ Marghita 1500 lei
C.S.Viitorul Marghita
30000 lei
C.S. Partyum
2500 lei

Finanţarea se va face trimestrial, pana la concurenţa sumei stabilită pe fiecare trimestru .

Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicată asociatiilor sportive pentru încheierea
contractelor prin grija compartimentului juridic din cadrul primariei; de asemenea un
exemplar va fi comunicat Institutiei Prefectului Bihor, primarului municipiului Marghita
, biroului contabilitate din cadrul primariei.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se incredintează: Biroul contabilitate si Comp. juridic .

Marghita,
Nr.47 / 31.03.2011

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella

Adoptată cu votul “ pentru” a 17 consilieri din 17 prezenti

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Consiliul Local al Municipiului Marghita

-

Hotarare
privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociaţiile care
desfăşoară activităţi nonprofit de interes local cu profil cultural din
municipiul Marghita considerate eligibile

Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data
de 31.03.2011,
Văzând referatul de specialitate al doamnei contabile Kalmar Gyongyi ,
inregistrat sub nr. 1991 din 31 martie 2011
Având in vedere regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile bugetului local al municipiului Marghita alocate pentru activităţi nonprofit de
interes local cu profil cultural aprobat prin HCL nr. 65 din 20 mai 2008
În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 51 din 11.08.1998 completată şi modificată
cu Ordonanţa Guv. Nr. 2 din 30 ianuarie 2008 privind imbunatatirea sistemului de
finanţare a programelor şi proiectelor culturale
Avand in vedere propunerile Comisiei de cultură, sport , tineret pentru stabilirea
eligibilitatii asociatiilor care au depus proiecte , precum si propunerile pentru acordare
sume
In baza 36 ali. 6 lit. a pct 6 si art. 45 din Legea 215/2001, legea administraţiei
publice locale cu modificările şi completările ulterioare
Hotaraste:
Art. 1 Se acordă următoarele sume din totalul sumelor alocate din bugetul cu
destinatie cultură pentru asociatiile considerate eligibile :
Asociatia Horvath Janos Tarsasag- Concurs Zonal de Basme Populare 1850 lei
Asociatia Horvath Janos Tarsasag- Concurs Literar -1848 in Europa 1450 lei
Asociatia Romargareta Marghita- Impreuna de Ziua Internationala a romilor
editia a III-a – 1000 lei
Asociatia Cultural Artistica „ Barcaul”- Dezvoltarea culturii si a capacităţilor
artistice şi intelectuale ale tinerilor marghitani” 1000 lei
Asociatia Culturala a tinerilor din Valea Ierului Clevers Marghita la faza
nationala de hip-hop al federatiei H.H.I. 1500 lei
Asociatia Parteneri Pentru Comunitate – Natură şi portret in fotografiile tinerilor
liceeni 2200 lei
Societatea Cultural patriotica Avram Iancu – „Simpozion dedicat Unirii si lui
Mihai Eminescu” 1000 lei

Art. 2 Prin grija compartimentului juridic se vor încheia contractele privind finanţarea
activităţii din cadrul programelor aprobate .Prin grija biroului contabilitate se va urmări
raportarea realizarii activitatii si achitarea sumei.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor,
Primarul municipiului Marghita, Asociatiilor prevăzute la art. 1 , Biroul contabilitate,
Compartimentul juridic

Marghita,
Nr.48 / 31.03.2011

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella

Adoptată cu votul “ pentru” l a 17 consilieri din 17 prezenti

Contrasemnează
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂRE
- privind aprobarea in principiu a vânzării imobilului reprezentând teren in
suprafaţă de 22 mp. , teren aferent spaţiului comercial, proprietatea lui Olar
Gavril si sotia Viola Maria , teren situat pe str. Garoafei nr. 2
Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 31 .03.
2011,
Având în vedere :
Raportul de specialitate nr. 1967 din 24.03 .2011 privind vanzarea directa a
terenului catre proprietarul constructiei ,
Solicitarea de cumpărare a terenului de către domnul Olar Gavril ,
inregistrata cu nr. 1/ 462/4.02.2011 si documentatia anexată ,
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de
buget finante si administrarea domeniului public si privat şi comisia juridică
In baza art. 123 alin. 3 din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea
213/1998
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001, legea administratiei
publice locale, cu modificarile si completările ulterioare
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă vânzarea , în principiu a imobilului reprezentând teren in suprafaţă de
22 mp. , inscris pe nr. top.59/4 în CF 2630 către proprietarii constructiei –spatiu
comercial Olar Gavril si sotia Olar Viola Maria , cu sediul in Marghita str. Garoafei nr. 2
Art. 2 Se dispune realizarea unui raport de evaluare de către persoane autorizate
pentru terenul respectiv pentru
supunerea raportului de evaluare spre aprobarea
ulterioară a consiliului local, stabilindu-se pretul de vânzare pe mp.
Art. 3 Se comunica prezenta cu Institutia Prefectului Bihor, primarul municipiului
Marghita, ,Olar Gavril si sotia

Marghita,
Nr.49 / 31.03.2011

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella
Adoptată cu votul “ pentru” l a 17 consilieri din 17 prezenti

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Consiliul Local al Municipiului Marghita

HOTĂRÂRE
- privind aprobarea in principiu a vânzării imobilului reprezentând teren in
suprafaţă de
3158 mp. situat in intravilanul municipiului Marghita str.
I.L.Caragiale , nr. 59 teren aferent constructiilor SC Danidia Exim S.R.L. ,
reprezentată prin administrator Porţan Monica

Consiliul local al oraşului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 31 .03.
2011,
Având în vedere :
Raportul de specialitate nr. 1968 din 24.03 .2011 privind vanzarea directa a
terenului catre proprietarul constructiei ,
Solicitarea de cumpărare a terenului de către doamna Portan Monica in
calitate de administrator al SC Danidia Exim S.R.L. inregistrată sub nr. 1/438 din
2.02.2011 insotită de documentatia si actele doveditoare proprietătii constructiilor pe
acest teren si a contractului de concesiune nr. 1084/2009
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget
finante si administrarea domeniului public si privat şi comisia juridică
In baza art. 123 alin. 3 din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea
213/1998
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001, legea administratiei
publice locale, cu modificarile si completările ulterioare
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă vânzarea , în principiu a imobilului reprezentând teren in suprafaţă de
3158 mp. , înscris pe nr. cad. 499 în CF 101500 Marghita teren aferent constructiei
către proprietarul constructiilor – SC Danidia Exim S.R.L reprezentată prin
administrator Portan Monica .
Art. 2 Se dispune realizarea unui raport de evaluare de către persoane autorizate
pentru terenul respectiv pentru
supunerea raportului de evaluare spre aprobarea
ulterioară a consiliului local, stabilindu-se pretul de vânzare pe mp.
Art. 3 Se comunica prezenta cu Institutia Prefectului Bihor, primarul municipiului
Marghita, SC Danidia Exim S.R.L
Marghita,
Nr.50 / 31.03.2011

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella
Adoptată cu votul “ pentru” a 17 consilieri din 17 prezenti

Contrasemnează
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
privind stabilirea pretului de vanzare la terenurile in suprafata de 744 mp. pe care
sunt construite garaje din zona Piata Independentei precum şi a terenurilor cu
aceeasi destinatie în suprafata de 248 mp. din zona Aleea Infratirii si insusirea
rapoartelor de evaluare realizată de expert evaluator.

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din
31.03.2011
Având în vedere :
Raportul de specialitate nr. 2083/2011 întocmit prin grija

Biroului

de urbanism,
Extrasele de Carte Funciară prin care se atestă dreptul de proprietate privată
a localităţii asupra terenului in baza HCL nr. 8/28.01.2010
Raportul de evaluare intocmit de expert, evaluator autorizat, conform legii
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget
finante si administrarea domeniului public si privat şi comisia juridică
In baza art. 124 din Legea 215/2001 si art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998

,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001, legea administratie publice
locale, cu modificarile si completările ulterioare

Hotărăşte:
Art. 1 Se aproba

vanzare terenului, proprietate privata a municipiului, pe care sunt

construite garaje situate în incinta dintre blocurile de pe str.Piata Independentei ( spatele curtii
Politiei si a Casei de Cultura) , în suprafaţă totală de 744 mp. înscrisă pe nr. topo/cadastrale astfel:
cota de 24/180 mp. –nr.topo/cad. 25/5 CF 101057 Marghita, cota de 63/677 mp. –nr.topo/cad.20
CF 101049 Marghita, cota de 46/750 mp. –nr.topo/cad.25/6 C.F.01058 Marghita, 126 mp. inscrisi
pe nr.topo/cad.. 22/1 C:F.101050 Marghita, cota de 269/375 mp. –nr.topo/cad. 23/4 CF101051
Marghita, cota de 60mp. din 1511 mp. –nr.topo/cad. 402 CF 101048 Marghita, cota de 156/1173
mp.-nr. topo/cad. 21/7 CF100771 Marghita.

Art. 2 Se aproba

vanzare terenului, proprietate privata a municipiului, pe care sunt

construite garaje situate în incinta dintre blocurile situate pe str. Aleea Infrăţirii in suprafata de
248mp./780mp. , nr. topo. 411/5 C.F. 2684 Marghita.
Art. 3 Se stabilesc următoarele măsuri:
obligativitatea notării constructiilor –garaje in CF si implicit a realizării
documentatiei cadastrale de către proprietarii acestora
Vanzarea se va face prin act autentic către proprietarii garajelor , titulari ai contractelor de
inchirere pe teren .
Art. 4 Se ia act de rapoartele de evaluare nr. 2106 / 2011 şi nr. 2107/2011 a
terenurilor intravilane mai sus mentionate . rapoarte întocmite de expert evaluator ,
persoană fizică autorizată in conditiile legii.
Art. 5 Se stabileste pretul de vânzare de 22,5 euro/mp .
Art. 6 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa proprietarilor de garaje din
zonele mai sus menţionată prin grija Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului.
Art. 7 Prezenta se va comunica cu :

Institutia Prefectului Bihor; Primarului

municipiului Marghita;Biroul de urbanism si amenajarea teritoriului; la dosar

Marghita,
Nr.53 / 31.03.2011

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella

Adoptată cu votul “ pentru” a 17 consilieri din 17 prezenti

Contrasemnează
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂRE
- pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 488 mp. situat pe str.
Bujorului nr. 1 către Sc Multimetal SRL in urma negocierii directe cu comisia locală si
insusirea raportului de evaluare realizată de expert evaluator

Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinară din 31
martie 2011
Avand in vedere raportul de specialitate al Compartimentului juridic
Luând act de Hotarârea nr. 6 din 29.01.2009 privind aprobarea in principiu a
vânzării terenului
Vazând procesul verbal al comisiei de negociere , in baza raportului de evaluare
încheiat de expert evaluator
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget finante
si administrarea domeniului public si privat şi comisia juridică
In baza art. 123 alin. 3 din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale şi a
art. 4 şi 5 din Legea 213/1998

Hotaraste
Art. 1 Se insuseste raportul de evaluare întocmit de evaluator, în condiţiile legii şi
se aproba vânzarea terenului , proprietatea privată a terenului , in suprafaţă de 488 mp.
identificat prin nr. top. 335/3 – 81 mp. , nr. top. 335/6 191 mp. din CF 2521 Marghita ,
respectiv nr. top. 335/4 -216 mp. din CF 2607 Marghita către SC Multimetal SRL
Marghita, reprezentat de dl. Butcovan Gavril
Art. 2 Se stabileste pretul de vanzare la 6,5 euro / mp. , preţ stabilit în urma negocierii
directe.
Art. 3 Prin grija compartimentului juridic se va proceda la vanzarea /cumpararea
terenului in forma autentica , la pretul convertit in lei la cursul BNR din ziua platii.
Art. 4 Odata cu stabilirea noului preţ prin prezenta hotarare se abrogă HCL nr.
18/26.02.2009
Art. 5 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului
Marghita, compartimentul juridic,
Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella

SC Multimetal SRL Marghita
Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita,
Nr. 54 din 31 martie 2011
Adoptată cu votul a 16 voturi “pentru” , din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.

Consiliul Local al Municipiului Marghita

Hotărâre
-pentru stabilirea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 84 mp. situat pe
str. Liliacului nr. 28 , nr. cad. 101542 Marghita către d-na Ceresan Marioara in
urma negocierii directe cu comisia locală si insusirea raportului de evaluare
realizată de expert evaluator.

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinta ordinară din
31.03.2011
Având in vedere ca prin HCL nr. 27 din 28.02.2011 Consiliul Local a aprobat
in principiu vanzarea terenului aferent locuintei in baza cererii d-nei Cereşan Mărioara
domiciliată in Marghita str. Liliacului nr. 28,
In conformitate cu Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor din
domeniul privat al municipiului Marghita aprobată prin HCL nr. 45/2005, lit. b pct. 4
Vazand raportul evaluare realizat de expert evaluator.autorizat ANEVAR,
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget
finante si administrarea domeniului public si privat şi comisia juridică
In temeiul art. 36 alin. 5 lit. b şi a art. 123 alin. 3 din Legea 215/2001, legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărăşte:
Art. 1 Se insuseste raportul de expertizare tehnica si evaluare valorica intocmit pentru
terenul in suprafata de 84/606 mp.

din parcela cu nr. cadastral 101542 , teren

proprietate privata a municipiului situat in Marghita str. Liliacului nr. 28 către Cereşan
Mărioara , proprietara imobilului situat pe str. Liliacului nr. 28

Art. 2 Se stabileste pretul de vanzare la 6,5 euro / mp. , preţ stabilit în urma negocierii
directe.
Art. 3 Prin grija compartimentului juridic se va proceda la vanzarea /cumpararea
terenului in forma autentica , la pretul convertit in lei la cursul BNR din ziua platii.
Art. 4 Prezenta se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, primarul municipiului
Marghita, compartimentul juridic

Art. 5 Prezenta

hotărâre

se va comunica cu:Institutia Prefectului Bihor,

primarul municipiului Marghita,biroul de urbanism, Ceresan Mărioara

Marghita,
Nr.55 / 31.03.2011

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella
Adoptată cu votul “ pentru” a 17 consilieri din 17 prezenti

Contrasemnează
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂRE
- pentru înfiintarea serviciului de interes local “Strand Municipal Marghita , ca serviciu
fără personalitate juridică ce functionează in subordinea Consiliului Local.

Consiliul local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara, din 31
martie 2011 avand in vedere:
Expunerea de motive nr. a Primarului municipiuluiMarghita
si Raportul de
specialitate nr.2122 din 28.03.2011;
Prevederile art. 1,alin. 2 lit. g si art. 3, alin. (1), alin. (2) si alin. (5) lit „b”, art. 8
art. 23-26, si art. 43 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
modificata si completata de OUG 13/2008 ;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si
completata;
Prevederile art. 12, art. 33 si art. 51 din H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor
cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local,
Prevederile art. 7, art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, alin. (6),
lit. „a”, pct. 11 si pct. 19 si art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate , respectiv a comisiei de buget
finante si administrarea domeniului public si privat şi comisia juridică
In temeiul art. 45 alin. (3) si al art. 115 alin. (1), lit. „b”, alin. (3), alin. (5), alin. (7)
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba înfiinţarea, organizarea si functionarea Serviciul public comunitar
de interes local “Strand Municipal Marghita”.
Art. 2. Serviciul public comunitar de interes local “Strand Municipal Marghita” va
funcţiona ca serviciu fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Marghita,,
avâd sediul in Marghita , str. Progresului , zona fostei unităţii militare.
Art. 3. Gestiunea Serviciului public comunitar de interes local public comunitar de
interes local “Strand Municipal Marghita se organizeaza si se realizeaza prin gestiune directa.
Art. 4. Conducerea Serviciului se realizeaza de un administrator care se incadreaza
in categoria personalului contractual;
Art. 5. Controlul intern al gestiunii Serviciului se face de Compartimentul de audit
intern aflat in subordinea primarului municipiului Marghita .
Art. 6. Patrimoniul Serviciului public comunitar de interes local “Strand Municipal
Marghita “ se compune din bunurile imobile si mobile preluate in patrimoniul municipiului ,
in urma finalizării proiectului Parc balenar in regiunea de Nord Vest –locaţiile Tăşnad,
Beltiug , Marghita”

Art. 7 Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea si prestarea serviciului
de utilităţi publice se asigură prin bugetul de venituri şi cheltuieli.
Veniturile se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a
sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi, după caz, din
alocaţii de la bugetul local.
Pentru inceperea activitatii, Serviciul public comunitar de interes local “Strand
Municipal Marghita “, va primi subventii de la bugetul local.
Art. 8.Organigrama si numărul de personal se va aproba intr-o sedintă ulterioară
odata cu aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului si unităţilor
subordonate , pentru a se incadra in numărul de personal , potrivit OUG 63/2010 .
Art. 9. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public
comunitar de interes local “Strand Municipal Marghita “ prezentat in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Marghita,
Nr.56 / 31.03.2011

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella

Adoptată cu votul “ pentru” l a 17 consilieri din 17 prezenti

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Anexa la HCL 56 / 31.03.2011

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE
ADMINISTRARE, INTRETINERE SI EXPLOATARE A STRANDULUI DIN MUNICIPIUL
MARGHITA

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

ART. 1
(1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi funcţionarea
serviciului de administrare, intretinere si exploatare a Strandului municipal, definind modalităţile şi
condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea acestui serviciu.
(2) Serviciul public de administrare, intretinere si exploatare a Strandului municipial Marghita se
desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale, care controlează gestionarea serviciului şi
urmăreşte realizarea strategiei în domeniu, pe plan local.
CAPITOLUL II
PRINCIPII ŞI CONDITII DE FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE,
INTRETINERE SI EXPLOATARE A STRANDULUI MUNICIPAL

ART. 2
Serviciul local de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal este parte
componentă a serviciilor publice de gospodărie comunală şi are ca obiectiv principal furnizarea catre
populatia Municipiului Marghita a unui serviciu public de agrement de calitate, concomitent cu
asigurarea protecţiei sănătăţii oamenilor şi a mediului inconjurator, dar si conservarii si dezvoltarii
tuturor componentelor obiectivului „ Strandul municipal”.

ART. 3
(1) Conform prevederilor H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a
O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public si privat de interes local, serviciul de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal
urmareste asigurarea:
a) bunei functionari a strandului prin dotarea si completarea plajelor cu nisip, curatarea si afanarea lor
zilnica;
b) dotarii incintei strandului cu banci de gradina si cosuri de gunoi;
c) cabinelor de dusuri si grupurilor sanitare;
d) dotarii cu bazine speciale pentru adulti si pentru copii;
e) verificarii adancimii apei din bazine pentru a se elimina pericolul de inec;
f)
numarului necesar de colaci de salvare;
g) pregatirii pentru iarna a strandului;
h) filtrarii corespunzatoare a apei din bazinele de inot, astfel incat calitatea apei sa corespunda
standardelor stabilite prin legislatia in vigoare.

(2) Serviciul de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal este organizat si
functioneaza pe baza urmatoarelor principii:
a) protecţia sănătăţii publice
b) responsabilitatea fată de cetăţeni
c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător
d) calitate şi continuitate
e) tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor
f) nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor
g) promovarea calităţii şi eficienţei activităţii de administrare, intretinere si exploatare a strandului
municipal
h) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a fondurilor publice
i) întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului public.

ART. 4
Serviciul de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal trebuie să îndeplinească,
la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul Local.

ART. 5
Serviciul de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal cuprinde următoarele
activităţi:
a) intretinerea si exploatarea constructiilor de orice natura din incinta obiectivului „ Strandul municipal
” ( cladiri, bazine de inot, terenuri de sport, alei pietonale, vestiare, cabine de dusuri, grupuri sanitare,
banci de gradina si orice alt mobilier stradal, spatii de joaca pentru copii, garduri de imprejmuire, etc.),
b)
intretinerea si exploatarea instalatiilor de utilitate publica ( alimentare cu apa, canalizare, gaze
naturale, energie electrica)
c) amenajarea, intretinerea, protejarea si conservarea spatiilor verzi, gazonului, arborilor, arbustilor,
florilor anuale, bienale, perene si oricaror alte amenajarai dendro-horticole;
d)
asigurarea lucrarilor de igienizare, curăţenie, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum si a
lucrarilor de pregatire pentru iarna a strandului.
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ŞI FUNCTIONAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE, INTRETINERE
SI EXPLOATARE A STRANDULUI MUNICIPAL
Secţiunea 1 – Gestiunea serviciului de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal

ART. 6
Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi
controlul funcţionarii serviciului de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal
intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, conform competenţelor şi atribuţiilor
stabilite de legislaţia în vigoare.
ART. 7
Gestiunea serviciilor de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal se realizează
prin gestiune directă

ART. 8
Activitatea de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal se
realizează în conformitate cu principiile enunţate în Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările ulterioare; H.G. nr.955/2004
pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind
organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si
privat de interes local.
Sectiunea 2 – Rolul autoritatii administratiei publice locale in organizarea, administrarea ,
intretinerea si exploatarea strandului municipal
ART. 9
In asigurarea serviciului de organizare, administrare, intretinere si exploatare a strandului
municipal, autoritatea administratiei publice locale, prin cele doua componente ale sale- Consiliul Local,
ca for legislativ, si Primaria Municipiului Marghita , ca for executiv- controleaza gestionarea serviciului
in conditii de eficienta si rentabilitate si pastreaza prerogativele privind promovarea politicilor si
strategiilor de dezvoltare a serviciului administrare, intretinere si exloatare a strandului municipal.

CAPITOLUL IV
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE, INTRETINERE SI EXPLOATARE A
STRANDULUI MUNICIPAL ŞI CONDITIILE DE FUNCTIONARE
Sectiunea 1 - Intretinerea si exploatarea constructiilor de orice natura din incinta obiectivului „
Strandul municipal ”
ART. 10
(1) Serviciul prin structura sa are obligatia sa asigure pastrarea integritatii, protejarea si
valorificarea patrimoniului public incredintat.Va asigura paza strandului municipal, se va preocupa atat
de conservarea si protejarea constructiilor din incinta strandului municipal, cat si de valorificarea
judicioasa a acestor bunuri imobile
(2) Strandul municipal va functiona pe perioada aprilie –septembrie , in fiecare zi a saptamanii,
in baza unui orar prestabilit in functie de sezon.
(3). In cadrul programului orar de functionare a strandului, utilizatorii vor achita o taxa de
intrare, a carei valoare va fi stabilita prin hotarare a Consiliului Local.

CAPITOLUL VI
DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

ART. 11
Autoritatii administratiei publice locale ii revin urmatoarele drepturi si obligatii legate de
organizarea, administrarea, intretinerea si exploatarea strandului municipal:

a)dezvolta, promoveza calitatea si eficienta serviciului public de administrare, intretinere si exloatare a
strandului municipal, in scopul asigurarii catre populatie a unei zone de agrement moderne, dotate cu
instalatii, cladiri, terenuri de sport, bazine de inot, spatii de joaca pentru copii, etc., in conditii optime de
functionare, administrate si intretinute de personal specializat ;
b) urmareste asigurarea unei bune intretineri, protejari si conservari a spatiilor verzi, gazonului,
arborilor, arbustilor, florilor anuale, bienale, perene si oricaror alte amenajari dendro-horticole;
intocmeste programe de modernizare si dezvoltare a spatiilor verzi din incinta strandului municipal ;
c) urmareste asigurarea lucrarilor de igienizare, curăţenie, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, precum
si a lucrarilor de pregatire pentru iarna a strandului;
d) promoveaza politicile si strategiile de dezvoltare a serviciului de administrare, intretinere si
exploatare a strandului municipal;
f) urmareste ca exploatarea bunurilor din patrimoniul municipal sa se realizeze in conditii care sa
asigure un serviciu bine organizat, civilizat, modern si eficient cu privire la administrarea, intretinerea si
exploatarea strandului municipal;
g) asigura lucrarile de reparatii capitale la constructiile de orice natura si la instalatiile de utilitate
publica din incinta strandului
Art. 12 Prezentul regulament va fi completat după începerea activităţii serviciului public de
interes local „Strand municipal Marghita „ cu particularităţile si necesităţile ce se impun.

Consiliul Local al municipiului Marghita

-

Hotărâre
pentru aprobarea regulamentului local privind implicarea publicului in elaborarea
sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit in sedinţa consiliului local din
31 martie 2011
Avand in vedere referatul de specialitate nr.2030 din 24.03.2011 întocmit prin grija
Biroului de urbanism si amenajarea teritoriului
In baza Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completările
şi modificările ulterioare,
HG nr.1076 /2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri si programe, art. 5 alin.2 , art. 23, art. 29, art. 30-31
Ordinul MLPAT nr. 13N din 10.03.1999, 176/N/16.08.2000, Ordinul indicativ
GM 009-2000
Legea 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică
Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public
Luand act de avizul dat de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism,
intrunită în şedinta de lucru din data de 22.03.2011
In conformitate cu art. 36 lit. c din Legea 215/2001, legea administratiei publice
locale, republicată cu modificările si completările ulterioare
Hotărăşte
Art.1 Se aproba regulamentul local privind implicarea publicului in elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,
Biroul de
urbanism si amenajare a teritoriului , Comartimentul de relatii cu publicul,Primarul
municipiului Marghita , spre afisare,

Presedinte de sedinta
Nagy Gabriella

Contrasemnează
Demeter Cornelia

Marghita,
Nr. 57 din 31 martie 2011
Adoptată cu votul a 17 voturi “pentru” , din 17 consilieri prezenti ,din 17 consilieri în funcţie.

REGULAMENT LOCAL
PRIVIND
IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU
REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM
SI AMENAJAREA TERITORIULUI
DIN MUNICIPIUL MARGHITA

CUPRINS
FOAIE DE TITLU
Cap.I . DISPOZIŢII GENERALE.
CAP.II. RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
Cap.III. ETAPE PROCEDURALE PE CATEGORII DE PLANURI DE URBANISM
Cap. IV. DISPOZIŢII FINALE.

ABREVIERI
PUG şi RLU – plan urbanistic general si regulament local de urbanism aferent acestuia
PUZ şi RLU – plan urbanistic zonal si regulament local de urbanism aferent acestuia
PUD – plan urbanistic de detaliu
CTATU - comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism
PATU - planuri de amenajarea teritoriului şi urbanism
PAT- planuri de amenajarea teritoriului
DATU - documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism
CL - consiliul local
HCL – hotararea Consiliului local

PREAMBUL

1. Implicarea tuturor factorilor implicati/interesati ai comunitătii în dezvoltarea urbană si
implicit în realizarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, strategii de dezvoltare,
planuri integrate de dezvoltare urbană, etc, a devenit în ultimele decenii o practică constantă în
multe tări cu un grad ridicat de dezvoltare. Un loc aparte în cadrul preocupărilor din domeniu este
detinut de prevederile referitoare la protectia mediului cu accent pe tehnicile si instrumentele cu
caracter preventiv si de precautie. Printre aceste mecanisme se numără si evaluarea strategică
de mediu care facilitează, încă de foarte devreme, integrarea considerentelor de mediu în
procesul de luare a deciziilor, conduce la identificarea măsurilor specifice de ameliorare a
efectelor si stabileste un cadru pentru evaluarea ulterioară a proiectelor
din punct de vedere al protectiei mediului.
2. Prin Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările
si completările ulterioare, s-a instituit obligativitatea participării populaţiei la activitatea de
amenajare a teritoriului si de urbanism. Cadrul de reglementare este prevăzut la art.57 – 61 din
Legea nr.350/2001. Potrivit art.58 din Legea nr.350/2001, autorităţile administraţiei publice
centrale si locale au obligaţia de a asigura organizarea si desfăsurarea procesului de participare
a populaţiei în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. Potrivit art. 61 din
acelasi act normativ, informarea si consultarea populaţiei se desfăsoară diferenţiat, în funcţie de
amploarea si de importanta documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit
procedurilor stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei.
3. În aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr.350/2001, Ministerul Dezvoltării
Regionale si Turismului a emis Ordinul nr. 2701/2010, care stabileste componentele obligatorii
ale informării si consultării publicului care se aplică în derularea tuturor demersurilor de
planificare urbană şi teritorială în corelare cu planificarea dezvoltării durabile şi cu procedurile de
realizare a evaluării strategice de mediu pentru planuri si programe.
4. Potrivit H.G.R. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri si programe s-a instituit responsabilitate în sarcina autoritătilor administratiei
publice centrale si locale în implicarea publicului în etapele de întocmire a programelor si
planurilor pe care intentionează să le realizeze pentru comunitate. Cadrul de reglementare este
prevăzut la art.art.5 alin(2), art.23, 29, 30-31 din H.G.R. nr.1076/2004.
5. Prezentul regulament este structurat pe capitole, secţiuni şi articole, ordonate în
conformitate cu succesiunea operaţiunilor privind implicarea publicului in elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului din municipiul Marghita
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
SECŢIUNEA 1
Obiectivul regulamentului local
Art. 1.
Prezentul regulament stabileşte componentele obligatorii ale informării şi consultării
publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism
si de amenajare a teritoriului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare si a Ordinului
MDRT nr. 2701/2010 privind aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
Art. 2.
Obiectivul prezentului regulament este de a contribui la:
- îmbunătăţirea procesului de fundamentare si luare a deciziei cu privire la
intervenţiile în spaţiul urban şi în teritoriul administrativ teritorial al municipiului
Marghita prin includerea proceselor participative în configurarea, planificarea şi
implementarea intervenţiilor, în corelare cu priorităţile si necesităţile semnalate
de comunităţile locale;
- educarea publicului cu privire la planificarea strategica si urbană si încurajarea
participării comunităţii în luarea deciziilor din acest domeniu;
- crearea unui cadru instituţionalizat de ajustare continuă a intereselor membrilor
comunităţii, satisfăcătoare pentru toţi cei implicaţi în procesul planificării urbane,

-

în contextul respectării drepturilor individuale si totodată promovării interesului
public.
cresterea/îmbunătăţirea calităţii planificarii dezvoltarii urbane şi a documentaţiilor
de urbanism şi amenajare a teritoriului elaborate pe teritoriul municipiului
Marghita

Art. 3.
Prezentul regulament se aplică tuturor categoriilor de planuri de urbanism şi de
amenajare a teritoriului, prevăzute de lege.
Art. 4.
Informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de
elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului din municipiul
Marghita şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a
documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.
Art. 5.
Informarea şi consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul
procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:
a) etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare;
b) etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;
c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se
supune procedurii de transparenţă decizională.
Art. 6.
(1) Pentru toate documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, procesul de
informare şi consultare a publicului se finalizează cu raportul informării şi consultării publicului.
(2) Raportul informării şi consultării publicului fundamentează decizia autorităţilor
administraţiei publice responsabile responsabil cu aprobarea sau respingerea planului propus, în
vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă şi asigurării interesului general.
(3) În baza raportului informării şi consultării publicului consiliul local al Municipiului
Marghita poate solicita modificarea şi completarea documentaţiei de urbanism supuse aprobării.
Art. 7.
Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte
se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
completările ulterioare, şi conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA a 2-a
Cadrul legal
Art. 8.
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu urmatoarele cu actele normative
specifice din domeniile construcţiilor, al amenajării teritoriului şi urbanismului, al administraţiei
publice, al proprietăţii funciare, precum şi cu alte acte normative complementare domeniilor
menţionate, aflate în vigoare:
- Constitutiei României;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completările si
modificările ulterioare;
- Ordinului M.D.R.T. nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului
şi de urbanism
- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare;;
- Ordin MLPAT nr. 13N din 10.03.1999; 176 /N/16.08.2000; Ordin indicativ GM 009-2000;

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale– republicata, cu modificarile si
completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legislaţiei din domenii conexe

SECŢIUNEA a 3-a
Contextul si oportunitatea regulamentului
Art. 9.
(1) Teritoriul administrativ al municipiului Marghita constituie spatiul necesar procesului
de dezvoltare durabila si este parte a patrimoniului municipiului cu satele apartinatoare de care
beneficiaza toti locuitorii sai.
(2) Regulile generale cuprinse în prezentul Regulament constituie un ansamblu de
activitati necesare în elaborarea strategiei de dezvoltare urbana, stabilirea programelor si
proiectelor de dezvoltare si a modului în care acestea se reflecta în organizarea spatiului prin
planuri urbanistice de diferite tipuri: PUG, PUZ, PUD.
(3) Prin aplicarea regulilor generale de consultare a cetatenilor trebuie sa se asigure
concilierea intereselor cetateanului cu cele ale colectivitatilor, respectiv respectarea proprietatii
private si apararea interesului public.
(4) Regulamentul se sprijina pe o vasta baza legala formata din legi si alte acte normative
care cuprind:
- reguli şi metodologii privind modul de informare, consultare si participare a
cetatenilor la elaborarea strategiilor de dezvoltare a municipiului Marghita pe
termen mediu si lung,
- reguli şi metodologii privind modul de întocmire şi conţinutul planurilor, PUG,
PUZ, PUD
- reguli privind modul de ocupare a terenurilor si de realizare a constructiilor,
- norme si standarde tehnice care fundamenteaza amplasarea si conformarea
constructiilor si a amenajarilor în acord cu exigentele de realizare a stabilitatii,
securitatii si sigurantei în exploatare a acestora.
(5) Regulamentul local de implicare a comunitatii în planificarea urbana sta la baza
elaborarii si respectarii planurilor de amenajare urbanistica a municipiului Marghita în urmatorii
ani si asigura indivizilor si colectivitatilor dreptul de consultare si decizie la folosirea echitabila,
responsabila si eficienta
a terenurilor, dezvoltarea spatiala echilibrata, de protectie a
patrimoniului natural si construit, în vederea îmbunatatirii conditiilor de viata ale tuturor
locuitorilor, atât în zona urbana cât si în zona rurala.
(6) Având în vedere prevederile legale prin care activitatea de amenajare a teritoriului
trebuie sa fie democratica, implicând participarea populatiei si a reprezentantilor ei politici la
adoptarea deciziilor, Regulamentul local se întemeiaza pe principiul autonomiei locale, al
parteneriatului, transparentei, descentralizarii, precum si al dezvoltarii durabile, conform carora
deciziile generatiilor prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fara a compromite dreptul
generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie.
Art. 10.
Regulamentul îsi propune:
- reglementarea unui pachet minim de cerinte privind implicarea publicului din
municipiul Marghita si satele apartinatoare Chet si Ghenetea în planificarea si
dezvoltarea urbana;
- armonizarea si integrarea, acolo unde legislatia o impune, a prevederilor
referitoare la informarea si consultarea publicului în evaluarile de mediu cu cele
din metodologia actuala de elaborare a planurilor de urbanism si amenajarea
teritoriului,
- garantarea drepturilor cetatenilor de a avea acces şi de a fi informati despre
documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului în toate fazele, de a
participa la luarea deciziilor, precum si de a avea acces la justitie în cazul în care

-

aceste drepturi le sunt încalcate sau în cazul în care legislatia nu este
respectata.
un set de actiuni care sa contribuie la educarea cetatenilor privind valorile
peisajului natural şi urban cât şi cele arhitecturale aflate în patrimoniul
municipiului
SECŢIUNEA a 4-a
Domeniul şi aria de aplicare al Regulamentului

Art. 11.
(1) Regulamentul stabileste componentele obligatorii ale informarii si consultarii
publicului in procesul de initiere, elaborare, adoptare, implementare si monitorizare a Planului
urbanistic general si regulamentului local aferent acestuia (PUG), Planurilor urbanistice zonale si
regulamentului aferent acestora (PUZ) si Planurilor urbanistice de detaliu (PUD) de la nivelul
municipiului Marghita
(2) Regulamentul local se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi avizatorilor de
D.A.T.U., precum şi tuturor factorilor de decizie din domeniu şi se aplică tuturor categoriilor de
D.A.T.U., prevăzute de lege.
(3) Informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de
elaborare sau actualizare a DATU şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare,
avizare şi aprobare a acestora.
(4) Teritoriul asupra caruia se aplica prevederile prezentului Regulament este teritoriul
încadrat în limitele administrativ-teritoriale al municipiului Marghita

CAPITOLUL II
RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
Art. 12.
(1) Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului pentru planurile de
urbanism şi de amenajare a teritoriului revine Consiliului Local al municipiului Marghita prin
aparatul de specialitate din cadrul primăriei - Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului împreună
cu Compartimentul Relatii Publice.
(2) În corelare cu prevederile în vigoare referitoare la responsabilităţile privind informarea
si consultarea publicului privind evaluarea strategică de mediu precum si cu prevederile
metodologiilor de elaborare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, Consiliul Local
este considerat beneficiar şi titular al planurilor initiate de catre personae fizice si juridice, altele
decat Consiliul local Marghita.
Art. 13.
(1) Pentru îndeplinirea responsabilităţilor privind informarea si consultarea publicului
pentru planurile de urbanism si/sau amenajare a teritoriului, Consiliul Local/Primăria Marghita
organizează la sediul propriu un un spaţiu permanent dedicat schimbului de informaţii cu privire la
activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului, si anume Centrul de Informare a Publicului, aflat în
incinta Primăriei, la parter.
Art. 14
(1) In vederea finantarii activitatilor, Consiliul Local Marghita va prevedea anual în
bugetul local fonduri pentru informarea şi consultarea publicului pentru iniţierea, elaborarea,
avizarea, aprobarea şi implementarea planurilor strategice si de urbanism .
(2) Pentru derularea activitătilor de informare si consultare a cetătenilor, efectuate în
cazul planurilor initiate de către persoane fizice si juridice altele decât Consiliul Local Marghita, se
va percepe acestora taxa de consultare si va fi achitat în transe pe faze.
(3) Cuantumul taxei se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizează
integral pentru acoperirea cheltuielilor de informare si consultare a cetătenilor precum si pentru
finantarea cheltuielilor curente de întretinere si functionare aferente acestor servicii.
(4) Taxele se achită în avans, pe faze, la sediul Primăriei Marghita, astfel:
a) etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare;
b) etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;
c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se
supune procedurii de transparenţă decizională.
(5) Fondurile prevazute la pct. (1) si (3) vor fi folosite la acoperirea urmatoarelor
cheltuieli aferente informarii si consultarii publicului:
- materiale tiparite, multiplicate;
- servicii de corespondenta ;
- anunţuri în mas media
- costuri comunicatii (telefon, fax , etc);
- personalul detasat pentru aceste activitati;
- servicii cercetare sociologica;
- servicii facilitare întâlniri, interviuri de grup, audieri, dezbateri;
- închiriere si amortizare echipamente;
- editare materiale de expozitie/ expuse, etc;
Art. 15.
(1) Resposabilitatea privind informarea si consultarea publicului, atunci când Consiliul
local Marghita ia o decizie cu privire la iniţierea elaborării unui plan de urbanism, ori când este
informat cu privire la o astfel de intenţie revine Biroului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
impreuna cu Compartimentul relatii publice, mass - media .
(2) În cazul în care această responsabilitate este îndeplinită în colaborare cu serviciul de
specialitate al consiliului judeţean, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea populaţiei
va fi numită din cadrul acestuia.
(3) Coordonatorul activităţilor de informare si consultare a publicului desfăşurate de către
serviciile menţionate la alin. (1) este inspectorul de urbanism din cadrul Biroului de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului
(4) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului are următoarele
atribuţii:
a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare
a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea
planului de urbanism;
b) răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de
selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi
amenajare a teritoriului iniţiat de Primaria municipiului Marghita;
c) răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesar a fi incluse în
avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de
investitori privaţi, persoane fizice sau juridice;
d) gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul
documentaţiei, până la aprobare;
e) este persoană de contact din partea administraţiei publice locale pentru
activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv.
(5) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului va fi sprijinită în
îndeplinirea atribuţiilor sale de către inspectorul de specialitate din cadrul Compartimentului de
relatii publice, de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum si de un grup
de lucru permanent, format din reprezentanţi ai compartimentelor de specialitate din aparatul
propriu al Primariei municipiului Marghita, desemnati prin Dispozitia Primarului, in funcţie de
complexitatea planului de urbanism.
Art. 16.
Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza
căruia se va desfăşura procesul de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele
informaţii:
a) identificarea părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care
pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a
teritoriului;
b) modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor
la iniţierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a
teritoriului şi de schimbările propuse;
c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta
propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula
observaţii sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism

sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităţilor
competente;
d) calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi
consultare a publicului;
e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu informarea şi
consultarea publicului.
Art. 17.
Raportul informării şi consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului local
de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism, va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta
publicul, inclusiv:
1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată
propunerea solicitantului;
2. conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv
scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii;
3. localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări,
buletine informative sau alte materiale scrise;
4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;
b) un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul
procesului de informare şi consultare, inclusiv:
1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenţionează să rezolve sau se va ocupa de
problemele, observaţiile şi rezervele exprimate de public;
2. probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism sau
amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu
motivaţia acestui lucru;
3. orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau
nepreluarea propunerilor.
Art. 18.
Raportul consultării, însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul
Primariei municipiului Marghita se prezintă consiliului local spre însuşire sau respingere. În
vederea fundamentării tehnice a deciziei, Consiliul local/Primaria municipiului Marghita poate
solicita opinia unor experţi atestaţi sau asociaţii profesionale din domeniu.
Art. 19
(1) Principiile de identificare a grupurilor-ţintă pentru informarea şi consultarea publicului
se stabilesc funcţie de categoria de plan, structura populaţiei, structura activităţilor economice,
strategia de dezvoltare a municipiului;
(2) Nerespectarea prezentului regulament atrage răspunderea persoanelor vinovate
conform prevederilor codului muncii şi regulamentului propriu de organizare şi functionare.
(3) Evaluarea proceselor de participare publică se face după un an de la adoptarea
prezentului regulament şi se actualizează ori de câte ori este necesar. Actualizarea
regulamentului se face prin HCL cu avizul (fundamentarea) Comisiei TATU
Art. 20.
Primarul elaboreaza anual un raport pentru informarea cetatenilor cu privire la PATU ce
fac obiectul prezentului regulament prin persoanele responsabile cu urbanismul şi relatii publice,
raport care se posteaza pe site-ul propriu al municipiului Marghita.
CAPITOLUL III
ETAPE PROCEDURALE PE CATEGORII DE PLANURI
DE URBANISM
SECŢIUNEA 1
Planul urbanistic general (PUG) şi regulamentul local
de urbanism (RLU) aferent acestuia
Art. 21.

Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de
reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza
legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare
Art. 22. Obiectivele implicării publicului în pregătirea, elaborarea, aprobarea şi
monitorizarea PUG sunt următoarele:
- informarea publicului cu privire la intenţia de a elabora planul;
- elaborarea PUG-lui pe baza obiectivelor strategice de dezvoltare durabilă,
opiniilor factorilor-cheie implicaţi si a semnalărilor publicului;
- informarea publicului cu privire la obiectivele si cerinţele PUG,
- informaţii şi opţiuni cu privire la dezvoltarea urbanistică si protecţia mediului
colectate de la public si analizate, ca parte a studiilor de fundamentare;
- prognoze şi scenarii redactate în corelare cu opţiunile publicului;
- colectarea opiniilor şi sugestiilor publicului, cunostinţe si competenţe puse în
comun, interese mutuale identificate pe parcursul elaborării pentru verificarea
propunerilor preliminare ori de câte ori este necesar;
- informarea publicului cu privire la propunerile preliminare;
- opinii, reacţii şi sugestii ale publicului asupra propunerilor preliminare şi raportului
de mediu colectate, analizate şi incluse în propunerea finală.
- public cu acces îmbunătăţit la informaţia de urbanism si mediu;
- public informat periodic cu privire la implementarea/aplicarea PUG;
- colectarea datelor si opiniilor privind implementarea PUG-lui;

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare
Art. 23.
(1) Consiliul Local Marghita, beneficiar al PUG-lui , informează publicul, cu privire la
intenţia de elaborare sau de revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor necesare
procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.
(2) Informarea cu privire la intenţia de elaborare a PUG se face simultan, prin
următoarele metode:
a) anunţ afisat la avizierul din faţa Primăriei;
b) anunţ publicat într-o publicaţie locală;
c) anunţ cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet
(3) Anunţurile prevăzute la alin. (2) vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele:
a) prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare/revizuire a PUG şi a
obiectivelor PUG;
b) numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi
consultarea publicului, către care pot fi transmise comentarii, observaţii şi
propuneri;
c) data limita, de minim 10 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a
intenţiei, în care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri sau exprimate
nevoi;
d) data la care va fi publicat şi afisat răspunsul la observaţiile transmise în această
perioadă (maxim 10 zile lucrătoare de la data limită a primirii observaţiilor,
comentariilor sau semnalărilor cetăţenilor);
(4) Anunţul publicat pe pagina proprie de internet şi cele afişate vor fi menţinute pe toată
perioada în care pot fi transmise observaţii şi propuneri.
(5) Consiliul local Marghita va aduce la cunoştinţa publicului intenţia sa de elaborare sau
revizuire a PUG şi prin anunţuri la staţia locala de radio şi va organiza expoziţii cu hărţi, planuri,
schiţe, tabele, grafice, orice alte materiale la Centrul de Informare a Publicului la solicitarea
publicului.
Art. 24.
Consiliul Local Marghita, primeste de la public observaţii, sugestii sau propuneri cu privire
la intenţia de elaborare sau revizuire a PUG şi la informaţiile furnizate prin anunţ şi pun la
dispoziţia publicului sinteza acestora şi argumentaţia preluării sau nepreluării propunerilor, în
maximum 10 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.

Art. 25.
Toate propunerile obţinute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi
consultare vor fi examinate şi sintetizate şi vor fi prezentate ca anexă la documentaţia necesară
atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.
Art. 26
(1) Tema de proiectare inclusea în documentaţia necesară atribuirii serviciilor de
elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele şi prevederile principale ce
urmează a fi abordate, precum şi procedurile specifice de informare şi consultare a publicului pe
parcursul elaborării sau revizuirii PUG se redactează de către compartimentul de achizitii al
Consiliului Local Marghita,, cu sprijinul CTATU, al autorităţii competente cu protecţia mediului,
comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi ai altor instituţii/organisme interesate de la
nivel judeţean precum şi de către persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului,
astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care PUG trebuie să răspundă.
(2) Concluziile formulate cu privire la observaţiile, sugestiile sau semnalările publicului
primite în mod direct sau prin intermediul autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi
incluse in descrierea obiectivelor PUG.
(3) În documentaţia de achiziţie a serviciilor de elaborare PUG vor fi identificate si
prezentate, sau menţionate ca documente ce vor fi puse la dispoziţia proiectantului, şi analize ale
opţiunilor publicului deja realizate si care răspund cerinţelor şi obiectivelor PUG.
(4) De asemenea, în documentaţia de achiziţie a serviciilor de elaborare PUG vor fi
incluse cerinţele ce derivă din activităţile de informare şi consultarea publicului (materiale ce
trebuie elaborate pe înţelesul cetăţenilor, perioade de asteptare a reacţiilor cetăţenilor, modul de
transmitere de către Consiliul Local a cerinţelor nou apărute în urma consultărilor, etc)
2. Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare
Art. 27.
(1) În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinţele şi opţiunile
publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obţinute de elaboratorul PUG-lui prin
metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.
(2) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea,
derularea şi analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa
elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.
3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor
Art. 28.
Informarea şi consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel:
a) Consiliul Local Marghita informează publicul prin următoarele activităţi simultan:
1. publică pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi
perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele complete ale
propunerilor şi de a transmite observaţii la sediul Primariei municipiului Marghita
pentru aprobarea finală a PUG în termen de 30 de zile calendaristice de la data
ultimului anunţ, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere
şi durata estimată a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la
data ultimului anunţ;
2. afişează anunţul de mai sus şi propunerile însoţite de explicaţii succinte, scrise şi
desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puţin 30 de zile, la la
Centrului de Informare a Publicului şi la avizierul din faţa Primăriei;
3. trimit în scris către factorii interesaţi identificaţi anunţul publicat, cu cel puţin 15
zile lucrătoare înainte de data dezbaterii publice;
b) Consiliul Local Marghita consultă publicul asupra propunerilor preliminare prin
următoarele activităţi:
1. pune la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe
durata a cel puţin 45 de zile;
2. expune materialele grafice cu explicaţii formulate într-un limbaj nontehnic, pe
durata a cel puţin 45 de zile, într-un spaţiu special amenajat şi cu posibilitatea
colectării în scris a observaţiilor cetăţenilor;

3. pregăteste, organizează şi conduce o dezbatere publică cu privire la propuneri;
dezbaterea publică va fi pregătită si organizată cu sprijinul grupului de lucru
permanent.
c) Consiliul Local Marghita informează publicul cu privire la rezultatele consultării, prin
publicarea pe propria pagină de internet a observaţiilor şi sugestiilor publicului asupra
propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data
dezbaterii publice;
d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea
documentaţiei pe circuitul legal de avizare.
Art. 29.
(1) Consiliul Local Marghita asigură introducerea în documentaţie a propunerilor
acceptate rezultate din activităţile de consultare a publicului prin Biroul de urbanism şi
compartimentul de relatii cu publicul.
(2) Dacă avizele tehnice aduc modificări importante unor părţi mari din localitate sau care
afectează un număr mare de persoane, grupul de lucru actualizează procedurile specifice de
informare si consultare a publicului în consecinţă si repetă etape necesare ale acestora.
4. Implicarea publicului în etapa aprobării PUG
Art. 30.
(1) În vederea aprobării, elaboratorul PUG-lui în colaborare cu Biroul de urbanism din
cadrul primăriei si coordonatorul activităţilor de informare si consultare a publicului asigură
introducerea în documentaţie a Raportului consultării publicului din toate etapele.
(2) Informarea si consultarea publicului în etapa aprobării planului se face conform Legii
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si conform Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public.
.
5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUG
Art. 31.
Informaţiile conţinute în PUG şi RLU aferent reprezintă informaţii de interes public şi vor fi
puse la dispoziţia publicului prin publicare pe site-ul primăriei şi vor fi eliberate la cerere conform
Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 32
(1) Consiliul Local Marghita oferă permanent posibilitatea publicului să exprime sesizări si
plângeri referitoare la aplicarea planurilor de urbanism adoptate si regulamentelor aferente
acestora;
(2) Consiliul Local răspunde sesizărilor si plângerilor publicului în termenele prevăzute de
legisla.ia în vigoare.
Art. 33
(1) Consiliul Local Marghita, prin compartimentul de specialitate, întocmeste anual, în
luna ianuarie raportul cu privire la aplicarea prevederilor PUG. si a reglementărilor specifice
adoptate ulterior prin planuri urbanistice zonale sau de detaliu,
(2) Acest raport este adus la cunostinta publicului prin publicare pe pagina proprie de
Internet.
SECŢIUNEA a 2-a
Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia - PUZ
Art. 34.
Obiectivele implicării publicului în pregătirea, elaborarea, aprobarea si monitorizarea PUZ
sunt următoarele:
- oferirea posibilităţii publicului de a aduce la cunostinţa Consiliului Local Marghita
eventuale observaţii, sugestii, semnalări cu privire la intenţia anunţată;
- fundamentarea PUZ-lui pe baza obiectivelor strategice de dezvoltare durabilă,
obiectivelor si prevederilor PUG în vigoare, opiniilor factorilor-cheie implicaţi si
semnalărilor publicului;

-

informarea publicului cu privire la propunerile preliminare si participerea lor la
luarea deciziilor;
opinii, reacţii si sugestii ale publicului asupra propunerilor preliminare si, dacă
este cazul, asupra raportului de mediu.
colectarea datelor si opiniilor privind implementarea PUZ-lui;

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare
Art. 35.
(1) În situaţia in care initiatorul PUZ-ul este Consiliul local Marghita acesta informează
publicul, inclusiv autoritatea competentă cu protecţia mediului, cu privire la intenţia de elaborare a
PUZ şi obiectivele acestuia;
(2) Informarea publicului cu privire la intenţia de elaborare a PUZ si obiectivele acestuia
se face înainte de elaborarea documentelor necesare lansării procedurii de selectare si
desemnare a elaboratorului.
(3) Tema, obiectivele şi cerinţele PUZ vor fi elaborate cu sprijinul CTATU, Biroului de
urbanism, al autorităţii competente cu protecţia mediului, comisiei de urbanism din cadrul
consiliului local şi ai altor instituţii/organisme interesate de la nivel judeţean precum şi de către
persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, astfel încât să se asigure
identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie să răspundă.
(4) Consiliul Local Marghita aduce la cunostinşa publicului intenţia de elaborare a PUZ si
obiectivele acestuia, simultan prin:
a) anunţ afisat la Centrul de Informare a Publicului şi la avizierul din faţa Primăriei;
b) anunţuri afişate în cel puţin un loc vizibil pe teritoriul zonei tratate, prin panouri
rezistente la intemperii;
c) anunţuri publicate într-un cotidian local;
d) anunţuri trimise tuturor proprietarilor din zona ce urmează a fi tratată;
e) anunţ cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet.
(5) Anunţul va cuprinde:
a) prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare a planului şi a
obiectivelor planului;
b) numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea si
consultarea publicului către care pot fi transmise comentarii si semnalări;
c) data limita, de minim 10 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a
intenţiei, în care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri sau exprimate
nevoi;
d) data la care va fi publicat răspunsul la observaţiile transmise în această perioadă
(maxim 10 zile lucrătoare de la data limită a primirii observaţiilor, comentariilor
sau semnalărilor cetăţenilor), răspuns ce va afisat la Centrul de Informare a
Publicului;
(6) Anunţul publicat pe pagina proprie de Internet a Primăriei si cele afisate vor fi
menţinute pe toată perioada în care pot fi transmise observaţii, comentarii sau semnalări.
(7) Consiliul Local Margita va aduce la cunostinţa publicului intenţia de elaborare a PUZ
si obiectivele acestuia si prin întâlniri cu locuitorii din zonă, prin expoziţie cu hărţi, planuri, schiţe,
tabele, grafice, etc, organizată pe toata perioada elaborării PUZ la Centrul de Informare a
Cetatenilor.
Art. 36
(1) În cazul în care iniţiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau
juridică, obligaţiile ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului se
vor transmite iniţiatorului prin certificatul de urbanism şi avizul prealabil de oportunitate.
(2) În cazul în care iniţiatorul planului nu este Consiliul local Marghita, informarea
publicului cu privire la intenţia de elaborare a PUZ şi obiectivele acestuia se face înainte de
emiterea avizului prealabil de oportunitate.

(3) În funcţie de impactul estimat al PUZ, Primaria municipiului Marghita responsabil cu
emiterea certificatului de urbanism şi a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunităţii
planului în interes public, va organiza dezbateri publice referitoare la intenţia de elaborare.
Art. 37.
Consiliul Local Marghita primeste de la public observaţii, sugestii sau semnalări cu privire
la intenţia de elaborare PUZ si la informaţiile furnizate prin anunţ si pune la dispoziţia publicului
răspunsul la acestea în maxim 10 zile lucrătoare de la data limită stabilită pentru primirea lor.
Art. 38.
(1) Documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare PUZ iniţiat de Consiliul Local
trebuie să includă si obligaţiile elaboratorului ce derivă din procedurile specifice de informare si
consultare a publicului pe parcursul elaborării PUZ, se redacteaza de catre compartimentul de
achizitii, cu sprijinul CTATU, Biroului de urbanism, al autorităţii competente cu protecţia mediului,
comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi ai altor instituţii/organisme interesate de la
nivel judeţean precum şi de către persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului,
astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie să
răspundă.
(2) Concluziile formulate cu privire la observaţiile, sugestiile sau semnalările publicului
primite în mod direct sau prin intermediul autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi
incluse in descrierea obiectivelor PUZ.
(3) În documentatia de atribuire pentru achizitia serviciilor de elaborare PUZ vor fi
identificate si prezentate, sau mentionate ca documente ce vor fi puse la dispozitia proiectantului,
si analize ale opţiunilor publicului deja realizate si care răspund cerinţelor şi obiectivelor PUZ.
(4) De asemenea, în documentatia de achizitie a serviciilor de elaborare PUZ vor fi
incluse cerintele ce derivă din activitătile de informare si consultarea publicului (materiale ce
trebuie elaborate pe întelesul cetătenilor, perioade de asteptare a reactiilor cetătenilor, modul de
transmitere de către Consiliul Local a cerinţelor nou apărute în urma consultărilor, etc).
(5) În cazul în care iniţiatorul planului este diferit de Consiliul Local Marghita, obligaţiile
iniţiatorului ce derivă din procedurile specifice de informare si consultare a publicului pe parcursul
elaborării PUZ se vor transmite iniţiatorului prin avizul prealabil de oportunitate.
Art. 39.
(1) Consiliul Local Marghita aduce la cunostinţa publicului informaţia cu privire la
demararea procesului de elaborare a PUZ, în termen de maxim 5 zile de la atribuirea serviciilor
de elaborare PUZ, simultan prin: anunţ afisat la Centrul de Informare a Publicului si în alte locuri
special amenajate, pe teritoriul zonei tratate, publicare pe pagina proprie de Internet a Primăriei,
anunţ transmis tuturor proprietarilor din zona studiată.
(2) Anunţurile prevăzute la alin. (1) vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele:
- explicarea pe înţelesul cetăţenilor a obiectivelor PUZ;
- prezentarea etapelor de elaborare si prezentarea detaliată a programului de
informare si consultare, cu precizarea obiectivelor, metodelor, a locului si datei
sau perioadei corespunzătoare fiecărei metode;
- date de contact ale coordonatorul activităţilor de informare si consultare a
publicului, elaboratorului PUZ-lui si ale tuturor celor implicaţi în facilitarea
activităţilor de informare si consultare a publicului;
- precizarea că se primesc observaţii si propuneri pe parcursul elaborării PUZ la
coordonatorul activităţilor de informare si consultare a publicului sau la Centrul
de Informare a Publicului;
2. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor
.
Art. 40.
Pe parcursul elaborării propunerilor si a raportului de mediu pentru a fi preîntâmpinate
eventuale dezacorduri, consultarea publicului asupra evoluţiei propunerilor si asupra evaluării de
mediu a alternativelor si determinării opţiunii preferate se va face prin organizarea unei intalniri cu
factorii interesati.
Art. 41.
Informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de
transmiterea documentaţiei pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) Consiliul local Marghita informează publicul prin următoarele activităţi:
1. publică pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea de a
consulta documentele complete si de a transmite observaţii la sediul Primariei
Marghita, în termen de 20 zile calendaristice de la data ultimului anunţ, precum şi
obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată pentru
fiecare metodă de consultare;identifică şi notifică proprietarii ale căror proprietăţi
vor fi direct afectate de propunerile PUZ;
2. pune la dispoziţia publicului spre consultare pe durata a minim 20 de zile
lucrătoare, documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative
scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, precum şi documentele ce au stat la
baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul
prealabil de oportunitate;
3. afişează anunţul la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate, pe panouri
rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice
amplasate în cel puţin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;
4. investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la
intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la
parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;
b) Consiliul local Marghita are următoarele obligaţii:
1. informează publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării, prin
publicarea pe propria pagină de internet şi la sediul propriu a observaţiilor şi
sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la
încheierea perioadei de consultare a publicului;
2. informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de
propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi
răspunsul argumentat la acestea.
Art. 42.
(1) Consiliul Local Marghita asigură introducerea în documentaţie a propunerilor
acceptate rezultate din activităţile de consultare a publicului prin grija Biroului de urbanism şi
compartimentul de relatii cu publicul.
(2) Dacă avizele tehnice aduc modificări importante propunerilor preliminare grupul de
lucru actualizează procedurile specifice de informare si consultare a publicului în consecinţă si
repetă etape necesare ale acestora.

Art. 43
În vederea aprobării PUZ în scopul fundamentării deciziei consiliului local, structura de
specialitate asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate,
răspunsurile date şi argumentarea lor
3. Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ
Art. 44.
În vederea aprobării, Consiliul Local Marghita, beneficiar al planului asigură introducerea
în documentaţie a Raportului consultării publicului.
Art. 45.
Informarea si consultarea publicului în etapa aprobării planului se face conform Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si conform Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public.
4. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ
Art. 46.
Planşa de reglementări urbanistice şi regulamentul local reprezintă informaţii de interes
public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 47.
(1) Consiliul Local Marghita oferă permanent posibilitatea publicului să exprime sesizări si
plângeri referitoare la aplicarea planurilor de urbanism adoptate şi regulamentelor aferente .
(2) Consiliul Local răspunde sesizărilor si plângerilor publicului în termenele prevăzute de
legislaţia în vigoare.
Art. 48.
(1) Consiliul Local Marghita, prin compartimentul de specialitate, întocmeste annual
raportul cu privire la implementarea PUZ si a reglementărilor specific adoptate ulterior prin planuri
urbanistice zonale sau de detaliu
(2) Acest raport este adus la cunostinţa publicului prin publicare pe pagina proprie de
Internet.
SECŢIUNEA a 3-a
Planul urbanistic de detaliu - PUD
Art. 49
Obiectivele implicării publicului în pregătirea, elaborarea, aprobarea si monitorizarea
PUD sunt următoarele:
- informarea vecinilor cu privire la intenţia de a elabora planul;
- opinii, reacţii si sugestii ale vecinilor asupra propunerilor.
1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare
Art. 50.
În situaţia solicitării elaborării unui PUD, Consiliul local informează şi consultă populaţia
prin următoarele modalităţi:
a) notifică proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD,
privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism, cu acordarea unui
termen de primire a observaţiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;
b) în situaţia în care iniţiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în
termen de 5 zile de la primirea tuturor observaţiilor, Consiliul local notifică
iniţiatorul PUD cu privire la eventualele obiecţii primite şi solicită modificarea
propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui
termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile;
c) în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al iniţiatorului PUD, Consiliul
local informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observaţiile
primite şi răspunsul la acestea.
2. Implicarea publicului în etapa aprobării PUD
Art. 51.
(1) Consiliul Local Marghita asigură introducerea în documentaţie a propunerilor
acceptate rezultate din răspunsurile proprietarilor parcelelor vecine celei care a genarat PUD.
(2) În vederea aprobării PUD, Consiliul local asigură introducerea în documentaţia
supusă aprobării raportul informării şi consultării publicului, însoţit de punctul de vedere al
structurii de specialitate.
(3) Informarea si consultarea proprietarilor parcelelor vecine celei care a generat PUD în
etapa aprobării planului se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public.
3. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUD
Art. 52. - Informaţiile cuprinse în PUD reprezintă informaţii de interes public şi vor fi
furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi
completările ulterioare
Art. 53.

(1) Consiliul Local oferă permanent posibilitatea publicului să exprime sesizări si plângeri
referitoare la aplicarea planurilor de urbanism adoptate si regulamentelor aferente acestora .
(2) Consiliul Local răspunde sesizărilor si plângerilor publicului în termenele prevăzute de
legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL IV
DISPOZITII FINALE
Art. 54.
Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor planurilor de amenajarea teritoriului şi
urbanism:
- aflate în curs de elaborare/actualizare sau avizare cf. art.3 din Ordinul
2701/2010
- aprobate de CL Marghita aflate în implementare si monitorizare.
- care se vor elabora/actualiza
Art. 55.
Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate si actualizate cu evolutia
legislatiei cu caracter general, cu cea a Uniunii Europene, precum si cu cea a legislatiei de
specialitate.
Art. 56.
Prezentul Regulament de implicare a cetatenilor în planificarea dezvoltarii urbane, dupa
aprobare prin hotarâre a CL Marghita, devine act de autoritate al administratiei publice locale,
este obligatoriu de urmat si respectat, si confera documentatiilor legitimitate de aplicare,
constituindu-se astfel temei juridic în vederea realizarii planurilor de amenajarea teritoriului si
urbanism, precum si a autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii, corelate cu
Strategia de dezvoltare economico-sociala a municipiului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂRE
pentru completarea HCL nr. 34 din 28.02.2011 privind acordul de principiu
pentru preluarea de către Consiliul Local al municipiului Marghita a
managementului asistenţei medicale a Centrului de Sănătate – Valea lui Mihai ,
desfinţarea şi reorganizarea acestei unităţi sanitare ca şi structură
fără
personalitate juridică în cadrul Spitalului Municipal „ Dr. Pop Mircea” Marghita.
Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinară din 31 martie
2011
Avand in vedere solicitarea conducerii Spitalului Municipal „ Dr. Pop Mircea”
Marghita in vederea completării Hotărârii de Consiliu Local nr. 34/2011 ca urmare a
solicitării Ministerului Sănătăţii
Ţinând cont de :
- prevederile OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente
exercitate de M.S. catre autorităţile administatiei publice localecu modificările şi
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 529/02.06.2010 pentru
aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autorităţile administratiei
publice local.e care au desfăşurat faze pilot , precum şia Listei unităţilor sanitare publice
cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale către autorităţile
administraţiei publice locale şi către Primăria municipiului Bucureşti, in baza căreia
Consiliul Local al municipiului Marghita, judetul Bihor , prin Hotărârea nr. 69 /24.06
2011 a preluat prin transfer managementul asistentei medicale acordate in Spitalul
municipal Dr. Pop Mircea .Marghita, precum şi atribuţiile şi competenţele exercitate de
Ministerul Sanataţii prin Direcţia de Sănătate Publică Bihor , avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate,
- prevederile art. 15 şi ale art. 174 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
sanatatii in vederea descentralizării
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit. a coroborat cu cele ale art. 123 şi 124
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 36 alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a pct.
3 , art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administratiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă completarea HCL nr. 34 din 28.02.2011 privind acordul de principiu
pentru preluarea de către Consiliul Local al municipiului Marghita a managementului
asistenţei medicale a Centrului de Sănătate – Valea lui Mihai , desfinţarea şi
reorganizarea acestei unităţi sanitare ca şi structură fără personalitate juridică în cadrul
Spitalului Municipal „ Dr. Pop Mircea” Marghita cu următorul articol:
„ Odată cu preluarea managementului asistenţei medicale se aprobă
preluarea de către Spitalul Dr. Pop Mircea a personalului de specialitate medico-sanitar ,

auxiliar-sanitar şi muncitorii de la Centrul de Sanatate –Valea lui Mihai in condiţiile
încadării în normativele de personal”

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu Consiliul Local Valea lui Mihai, primarul
municipiului Marghita, Spitalul municipal ” Dr. Pop Mircea “ Marghita, Institutia
Prefectului Bihor, Ministerului Sanatatii şi D.S.P. Bihor.

Presedinte de sedinta
Nagy Gsabriella

Marghita ,
Nr. 58 din 31 martie 2011

Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenti

Contrasemnează
jr.Demeter Cornelia

