


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                        
                                                           
 
                                                    HOTARARE 

- privind aprobarea contractării şi /sau garantării unei finanţări rambursabile  
interne în valoare de 12.300.000 lei  

 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa extraordinară 
din 9.11.2012 

 
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 şi 4 lit. b , art. 45 lin. 2 , art. 63  alin. 1 lit. c 

si alin. 4 lit. c , precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b , alin. 3 , alin. 5 şi 6  din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată  

Avand  în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 64/2007 
privind  datoria publica , cu modificarile si completarile , coroborate cu cele ale 
capitolului  IV din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 
completările  uletioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea , componenta şi functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, 
cu modificările şi completările ulterioare  ; 

 Ţinând seama  de prevederile art. 41 alin. 4 din legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Luând  în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana  a autonomiei 
locale. adoptată la  Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată  prin Legea nr. 199/1997; 

Luând act de : 
a) nota de fundamentare a  compartimentului de resort din cadrul  

aparatului de specialitate  al primarului, inregistrat  sub nr. 8198 din 
6.11.2012 

b) avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
municipiului Marghita 

           Constatând necesitatea  de a asigura resursele  financiare  pentru realizarea  
investiţiilor publice de interes local/refinanţarea datoriei publice locale, a căror 
documentatie  tehnico- economica/ nota de fundamentare  a fost aprobată prin HCL nr. 7 
din 16.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 



 privind aprobarea  contractării  unei finantări rambursabile  interne  pentru cofinantarea 
unor investitii publice de interes local.  
 
 

Hotărăşte: 
 
Art. 1  Se aprobă contractarea  şi garantarea  unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de 12.300.000 lei , cu o maturitate de 15 ani. din care primii 2 ani perioadă de graţie şi 13 
ani perioadă de rambursare  a  creditului , ROBOR 3M+4,5% /an.  

 
           Art. 2 Contractarea si garantarea  finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face  
pentru  realizarea investiţiilor  publice  de interes  local , prevăzută in anexa la HCL nr. 7 din 
16.07.2012 

Art. 3 Din bugetul local al municipiului Marghita se asigură integral plata : 
a) serviciului  anual al datoriei  publice locale; 
b) oricaror impozite si taxe aferente realizării  obiectivelor de investitii  de interes local 
c) alte  chletuieli  neeligibile ale finanţării rambursabile  menţionate  la art. 1 

           Art. 4 (1) Pe intreaga  durată a serviciului  datoriei publice locale, ordonatorul principal 
de credite are obligatia să publice  pe pagina de internet a municipiului Marghita următoarele 
date : 

a) hotărârea Comisiei  de autorizare  a  împrumuturilor locale, precum şi orice modificări  si    
sau completări  ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate /garantate  
c) gradul de indatorare  a municipiului Marghita 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei  de gratie  şi a perioadei 

de rambursare  a finanţării rambursabile 
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente  fiecărei finanţări rambursabile 
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare  rambursabila 

(2) Datele prevăzute la alin. 1 se actualizează în prima decadă 
a  fiecărui trimestru  pentru trimestrul expirat , sub sancţiunile prevăzute de 
lege.  

          Art. 5  Pentru semnarea contractului prevăzut la art. 1 se mandateaza primarul  
municipiului Marghita.  
          Art. 6  Prezenta hotărâre se comunica , prin intermediul secretarului municipiului, în 
termenul prevăzut de lege, primarului municipiului şi prefectului judeţului Bihor şi se aduce la 
cunoştinţa publică prin publicare precum şi pe pagina de internet a instituţiei.  
 
 
          Presedinte de sedinta                                                Contrasemneaza 
          Almasi Stefan                                                           Demeter Cornelia 
 
 
Marghita, Nr.49/9.11.2012 
 
Adoptata cu 16 voturi „ pentru” din 16 prezenti  
 
 







CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
 

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

27.11.2012   şi a procesului verbal a sedintei  ordinare a  Consiliului Local din 
30.10.2012 

 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
27. 11. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei ordinare  , nr 307 din 20.11.2012 
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aproba   următoarea      ordinea de zi :        
 
       1. Proiect de hotarare    privind propunerea de stabilire a nivelului  impozitelor  si 
taxelor  locale pentru anul  2013  
              Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
              Raport de avizare:  Comisia de buget finante si administrarea domeniului public 
si privat  
 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului 
public şi privat şi a pieţelor  pe anul 2013 

                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare:  Comisia de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
 
       3. Proiect de hotarare   pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpului de 
clădire  reprezentând  “ cabina portar” la unitatea de învăţământ Colegiul National 
O.Goga amplasată pe str. Piata Independentei nr. 1 Marghita, in vederea scoaterii  din 
functiune si demolarii .  
                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare Comisia de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
    
 

4.Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
municipiului Marghita.  

                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      



                         Raport de avizare :Comisia de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
 
         5. Proiect de hotarare  privind aprobarea Listelor de prioritate pentru acordarea 
locuintelor ANL  ce se vor da in folosinta in anul 2013 si a celor ce se elibereaza in 
cursul anilor 2012/2013 . 
                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare :Comisia juridica 
          6.  Proiect de hotarare   privind  avizarea clădirilor utilizate  pentru activităţi social 
umanitare în vederea scutirii de la plata obligaţiunilor bugetare  pentru anul 2012  a  unor 
asociaţii şi fundatii , în conformitate cu  prevederile art.  285 lit. c  din Legea 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
                         Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                         Raport de avizare: Comisia buget-finante ,  Comisia juridica  
 
          7.  Proiect de hotarare privind scutirea/respingerea  de la plata impozitului  pe 
clădirea reprezentand locuinta situată în  Aleea Infratirii  nr. 9  sc. A, et. 6 ap. 21   pentru 
anul fiscal 2013 pentru domnul   Adascalitii  Cristian Marcel  
 
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare: Comisia buget-finante ,  Comisia juridica  
 
           8. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de acţiune la nivel local pentru 
zonele vulnerabile la nitriţi aflate in administrarea UAT Marghita si a măsurilor stabilite 
in cadrul acestui plan.  
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare: Comisia de agricultura, turism si mediu. 
 
         9. Proiect de hotarare pentru cuprinderea in domeniul public a  investitiei realizate 
in cadrul proiectului „ Parc Balnear in Regiunea Nord-Vest „ reprezentand strand termal 
indetificat  pe nr. cadastral 100448 , in suprafata de 92000 mp.  
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
         
         10. Proiect de hotarare pentru aprobarea înfiinţării Politiei Locale a municipiului 
Marghita 
                          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau      
                          Raport de avizare:  Comisia juridica 
         
      11. Proiect de hotarare pentru pentru aprobarea vanzării în principiu, a terenului în 
cotă  de  164 mp./414 mp. teren proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 
102396 CF 102396 Marghita , teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , 
proprietatea  doamnei   Pop Maria   din Marghita str. Litoralului nr. 13   
          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  



       12. Probleme diverse . 
 
Art. 2 Se aproba din initiativa primarului retragerea de pe ordinea de zi a punctului: 
Proiect de hotarare pentru aprobarea contractului de munca si a acordului de munca la 
nivel de institutie. 
                           
Art. 3 Se aproba completarea ordinei de zi cu urmatoarele doua puncte: 
                 1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Local in 
comisiile de negociere in cazul aprobarii  vanzărilor unor imobile apartinand domeniului 
privat al municipiului Marghita precum si în comisiile de licitaţie si receptie pentru 
concesionari, achizitii  de produse . lucrări si servicii 
                       Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                       Raport de avizare . Comisia juridica 
                2.  Proiect de hotarare pentru acordarea de subventii din bugetul local pentru 
anul 2012 pentru proiectele depuse de asociatii culturlae si sportive non porfit, conform 
regulamentului de acordare a acestor  subventii .  
                        Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                       Raport de avizare: Comisia socială,  de cultura, tineret si sport.  
 
Art. 4  Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local.  
 
Art. 5  Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
 
 
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemnează 
Almasi Stefan                Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 52 din  27.11.2012 
Adoptată cu votul  “ pentru” a 17  consilieri  din 17 prezenti, 17 în functie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                                                                                    
 
                                            HOTARARE  

- pentru stabilirea nivelului  impozitelor si taxelor locale pe anul 2013 la nivelul 
municipiului Marghita  

 
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
 
         Vazând referatul de specialitate nr. 7932 din 29.10.2012 întocmit de d-na Diaconu 
Anca, sef birou taxe si impozite locale  
         Cu avizul favorabil al  comisiei de buget finante din cadrul  Consiliului Local  
         Analizând prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal , titlul IX Impozite si 
taxe locale si cap. X Alte taxe locale, art. 288(1)  
         In temeiul  art. 45 alin.1 şi alin.  2 lit. c din Legii 215/2001, legea administratiei 
publice locale, R, cu modificarile şi completările ulterioare  
                                                           
                                                                Hotaraste: 
    
 
Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013, dupa cum urmeaza: 
a) – nivelurile taxelor stabilite in sume fixe se instituie in conformitate cu prevederile 
Legii nr.571/2003 – Codul fiscal, fiind egale cu cele din anul 2012 ; 
    - nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si 
taxele locale pentru anul 2013, constituind anexa nr.1 . 
 
b) cota pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclama si publicitate, prevazuta la 
art. 270 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare, se stabileste la : 
 
Legea 571/2003 cota  anul 2013 
1%-3% 3% 

 
c) cota prevazuta la art.274 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ( 
impozit pentru manifestarile artistice de teatru, balet, opera, opereta,concert filarmonic 
sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ 
sau orice competitie sportive interna sau internationala ) se stabileste la 2%.; 
 
d).cota prevazuta la art.274 alin.(2) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ( 
impozit pentru orice alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.g)) se stabileste 
la 5%.; 
 



e) cota pentru calculul taxei hoteliere, prevazuta la art. 279 alin.(2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabileste la 1% din valoarea totala cazarii/tarifului 
de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului. 
 
f) cota prevazuta la art.267 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa 
pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru cladiri care urmeaza a fi folosite ca 
locuinte sau anexe la locuinte ), se stabileste la 0.5%; 
 
g) cota prevazuta la art.267 alin.(5)  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa 
pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile-organizare de santier) se stabileste la 
3%; 
 
h) cota prevazuta la art.267 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa 
pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori 
campinguri) se stabileste la 2%; 
 
i) cota prevazuta la art.267 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa 
pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele 
prevazute in art.267) se stabileste la 1%; 
 
j) cota prevazuta la art.267 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa 
pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor) se 
stabileste la 0,1%; 
 
k) cota prevazuta la art.267 alin.(10) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (taxa 
pentru prelungirea certificatului de urbanism si a autorizatiilor de construire), sa stabileste 
la 30 %. 
 
Art.2. Se acorda bonificatia prevazuta la art.255 alin.(2), la art.260 alin.(2) si la art.265 
alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal dupa cum urmeaza: 
 
Legea 571/2003 anul 2013 
a)in cazul impozitului pe 
cladiri datorat de catre 
contribuabilii: 
-persoane fizice: 0-10% 
-persoane juridice: 0-
10% 

 
 
10% 
10% 
 

b)in cazul impozitului pe 
teren datorat de catre 
contribuabilii: 
-persoane fizice: 0-10% 
-persoane juridice: 0-10% 

 
 
10% 
10% 
 

c)in cazul impozitului pe 
mijloacele de transport 
datorat de catre 

 
 
10% 



contribuabilii: 
-persoane fizice: 0-10% 
-persoane juridice: 0-10% 

10% 
 
 
 

          

 
 
Art.3. Pentru determinarea obligatiilor fiscale pentru anul 2013, se aplica delimitarea 
zonelor in intravilan aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/31.05.2011 cu 
modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei nr. 2 iar pentru extravilan se aplica 
prevederile Hotararii Consiliului Local nr.  2/2008  potrivit anexei nr 3. 
 
Art.4. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au 
obligatia de a depune o declaratie la Biroul impozite si taxe locale, in cursul anului, ori de 
cate ori apar modificari in caracteristicile (dimensiunile s.a.) afisajului, in termen de 30 
de zile de la data aparitiei acestor modificari. 
 
Art.5. Se aproba pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice anularea 
creantelor restante si a accesoriilor aferente acestora, in sume mai mici de 40 lei, 
pentru pozitiile de rol care au restante si sunt mai vechi decat 01.01.2013, conform 
art.178 alin (2) din O.G.nr.92/2003 privind Codului de procedura fiscala, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
Art.6. Se aproba procedura de acordare a inlesnirilor la plata impozitului pe cladiri, 
terenuri si mijloace de transport in cazul persoanelor fizice, in conditiile art.286, din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
potrivit anexei nr.7. 
 
Art.7. Avand in vedere prevederile art.168, din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste suma pentru cheltuielile 
cu executarea silita la 5 lei. 
 
Art.8. Calendarul impozitelor si taxelor locale se regasesc in anexa nr.8 
 
Art.9. Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8 si 9 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 
 
 
 
                         Presedinte de sedinta                                   Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                              Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 53/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA         
            
          

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxelor pentru administrarea domeniului public şi privat 

şi a pieţelor  pe anul 2013 
 

 Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară  din 
data de 27 noiembrie  2012,  

Având în vedere: referatul de specialitate nr. 8476 din 15.11.2012  întocmit de  
domnul  Lucaciu Cornel  - şef  birou administrare a domeniului public şi privat din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului ; referatul nr. 8587 din 20.11.2012 întocmit de dl. 
Horgoş Viorel în calitate de administrator al pieţelor din municipiul Marghita, referatul 
nr. 8333 din 12.11.2012 intocmit de Timbuli Gavril, administrator al bazelor sportive 
aflate in administrarea primariei ,  

precum si  prevederile art.283 alin1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare  a Legii  nr. 571/2003 Codul Fiscal,  prevederile art.5 
pct.3 lit.d din O.G. nr.71/2002 privind organizarea  şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare  a domeniului public şi privat  de interes local, avizele favorabile ale 
comisiilor de specialitate, 

Cu avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate, 
În baza art.36, alin (2), lit.c şi alin (4), lit.c din Legea administraţiei publiuce 

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

Art. 1 Se aproba taxele utilizate pentru administrarea domeniului  public şi privat 
al municipiului Marghita, pe anul 2013,  conform anexei nr. 1,  care face parte integrantă   

Art. 2 Se stabileste  coeficientul de penalitate de 0,5% pe fiecare zi de intarziere  
după data scadenta pentru contractele de inchiriere/concesiune terenuri si cladiri cu alta 
destinatie  decat cea de locuinte. Se păstreaza  nivelul de redeventa  adjudecat la 
terenurile castigate  prin licitatie publica 

Art.3. Se aprobă taxele, tarifele utilizate pentru administrarea pieţelor din 
municipiul Marghita pe anul 2013, conform anexei nr.2 , care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

Art 4. Se aprobă taxele utilizate  pentru închiriere, utilizare şi acces a /în 
terenurilor şi spaţiilor  cu destinaţia de bază materială sportivă pe anul 2013 , conform 
anexei nr.3 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.5 Prezenta hotarâre se comunica cu: Instituita Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroului de administrare a domeniului public şi privat  , 
administrator piaţă, administrator bază sportivă, spre afişare. 
 
 
                             Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                              Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 54/_27.11.2012 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                                                        
 

HOTARARE 
-  pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpului de clădire  

reprezentând  “ cabina portar” la unitatea de învăţământ Colegiul National O.Goga 
amplasată pe str. Piata Independentei nr. 1 Marghita, in vederea scoaterii  din 

functiune si demolarii .  
 

  
     Consiliul local al municipiului Marghita  întrunit in sedinta ordinară din  27 
noiembrie  2012  
 

         În vederea modificării H.G. 970/2002  privind atestarea domeniului public al 
judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, 
modificată  şi completată  prin HG nr. 1973 din 16 noiembrie 2004 

       Vazând  referatul de specialitate al doamnei  sef birou  buget contabilitate  nr. 346 
din 10.05.2012 si avizul favorabil al comisei de specialitate  
 În temeiul art. 3 alin. 4  din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia  cu modificările si completările ulterioare şi art 122 din Legea 
215/2001, legea administratiei publice locale  
            In conformitate cu art. 124 din Legea 215/2001 si a  art. 112 din Legea educatiei 
nationale nr. 1 /2011 
 În baza art. 45 alin.1 şi art. 122  din Legea 215/2001, republicată 
                                                               
                                                                    Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se aprobă scoaterea din inventarul   domeniului public a clădirii reprezentând 
“cabina portar” la unitatea de învăţământ Colegiul National O.Goga amplasată pe str. 
Piata Independentei nr. 1 Marghita avand cod de clasificare  1.6.4., in vederea scoaterii  
din functiune si demolarii .  
 
Art. 2 Se aprobă   înscrierea  în contabilitate a valorii de inventar  de 12.934 ,18 lei 
pentru imobilul  cabină poartă, nr. de inventar 003 , din domeniul public în domeniul 
privat  în vederea scoaterii din evidentele contabile.  
 
Art. 3 Se abrogă pozitia 348 din anexa nr. 6  din HCL nr.  35/1999 , cu modificările si 
completările ulterioare privind Insusirea invenratului bunurilor care apartin domeniului 
public al muncipiului Marghita.  
 
Art. 4 Se incredinteaza Biroul de administrare a domeniului public si privat  pentru 
inaintare la Consiliul Judetean a hotararii respective in vederea completarii HG  970/2002 
privind atestarea domeniului  public al judetului Bihor , precum si al municipiilor, 
oraselor si comunelor din judetul Bihor.  
 



Art.5 Prin prezenta se modifică corespunzător    HCL nr. 35/1999,  privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita si 
stabilirea regimului juridic la unele terenuri 
 
Art.6 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrare ,va fi adusă la 
cunoştinţa publică prin afisare 
 
 
 
 
                         Presedinte de sedinta                                   Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                              Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 55/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                            HOTARARE  

- pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2012 al municipiului 
Marghita  

 
 
         Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinta ordinara  din 27 
noiembrie 2012  
              Vazand  referatul de specialitate al doamnei sef birou buget-contabilitate, d-na 
Bereteu Viorica , inregistrat sub nr. 8645 din 21.11.2012  
              Luand act de  Hotararea Consiliului Judetean nr. 246 din 31.10.2012 privind 
adoptarea bugetului pe anul 2012- rectificat si adresa nr. 33853 din 8.11.2012 a Directiei 
Generale a  Finantelor  Publice , precum şi adresa nr. 16020 din 13.11.2012 a Directiei 
De Sanatate Publica Bihor- Oradea  
              Cu avizul comisiei de buget finante al consiliului local  
              In temeiul art. 190 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 
ale art. 49 alin. 5,6,7  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale , a Legii 
administratiei publice locale nr. 215/2001  
 
                                                  Hotaraste: 
 
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita  
conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.  
 
Art. 2 Se aprobă prelungirea perioadei de restituire a imprumutului din bugetul local, 
aprobat prin HCL nr. 61/24.05.2012 pentru activitatea  nou înfiinţata Strand  municipal 
Marghita ,   in suma de 150 mii lei , până la finele  anului 2013.  
 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Biroul de buget-contabilitate ,  la dosar.  
 
 
 
         Presedinte de sedinta      Contrasemneaza  
          Almasi Stefan       Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, nr. 56_/27.11.2012 
Adoptata cu votul a 17_consilieri  din 17  prezenti  
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
          

Hotărâre 
privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL, str. 

Pandurilor, etapa III și a locuințelor ANL care se vor elibera  
în cursul anului 2012 și 2013 

 
 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 27 
noiembrie 2012  

 

 Având în vedere : 
- Procesul verbal nr. 8626 din 20.11.2012 a comisiei sociale de analiză a dosarelor 

ANL, 
- Expunerea de motive nr. 8227 din 20.11.2012 întocmit de d-l Lucaciu Cornel, șef 

birou administrarea domeniului public și privat, 
- Legea nr. 152/1998 privind înființarea ANL actualizată,  
- OUG nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu 

destinația de locuințe, 
 În baza art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată  
 

Hotărăște 
 

 Art. 1   Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL cu 1 cameră 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2   Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL cu 2 camere 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 3   Se aprobă Lista de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL cu 3 camere 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Biroul de administrarea domeniului public și privat,  spre afișare, 
la dosar. 

 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
 
   
Marghita, 
Nr.   57    din 27 noiembrie 2012. 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
 
 



MUNICIPIUL MARGHITA                        Anexă la HCL nr.57 din 27.11.2013 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR  A.N.L. 
1 CAMERA 

 
 
 

Nr.crt. 

 
 

Numele şi prenumele 

 
 

Nr. dosar 

 
Data depunerii 

cereri 

Număr de 
camere 
solicitat 

 
Punctaj 
realizat 

1 Ferenczi Ioan 34/61/130 11.01.2011 1 42 
2 Makai Norbert - Ludovic 22/820 02.02.2010 1 38 
3 Szatmari Orsolya 19/1750 25.05.2012 1 38 
4 Rădulescu Horea Dănuţ 45/2660 08.08.2012 1 38 
5 Ienciu Ancuta - Ioana 18/1/3419 01.11.2011 1 36 
6 Balog Calin - Mihai 3/2773 17.08.2012 1 36 

 
  
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                       SECRETAR 
  ALMAŞI ŞTEFAN                                                       jr. DEMETER CORNELIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIUL MARGHITA                        Anexă la HCL nr.57din 27.11.2013  
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR  A.N.L. 
2 CAMERE 

 
 
 

Nr.crt. 

 
 

Numele şi prenumele 

 
 

Nr. dosar 

 
Data depunerii 

cereri 

Număr de 
camere 
solicitat 

 
Punctaj 
realizat 

1 Kozak Melinda 33/6750 25.10.2005 2 55 
2 Munteanu Nicolae Ioan 

Sandu 
24/5040 24.07.2006 2 54 

3 Tuduce Adela - Rita 21/95 04.01.2007 2 51 
4 Bozga Gabriela Paula 2/73/1545 22.07.2010 2 48 
5 Toth Robert - Ianoş 15/62/6185 09.09.2009 2 46 
6 Corpaş Cristian 25/1/2324 17.07.2012 2 46 
7 Demian Felician- Marius 1/52/248 19.01.2011 2 43 
8 Bela Mihai - Iosif 26/1758 28.05.2012 2 43 
9 Enyedi Attila - Iştvan 40/2863 23.08.2012 2 41 
10 Cheregi Sorin - Silviu 4/537 20.02.2012 2 40 
11 Pop Szabolcs - Csongor 35/1053 20.03.2012 2 40 
12 Schek Csaba  39/1128 26.03.2012 2 40 
13 Adăscăliţii Ioana - 

Mirela 
97/2584 02.08.2012 2 40 

14 Hebriştean Amalia - 
Gabriela 

44/2739 14.08.2012 2 40 

15 Micula Bogdan 41/2847 23.08.2012 2 40 
16 Rakoşi Csaba 17/1637 16.05.2012 2 39 
17 Pop Cristina - Florentina 1672689 10.08.2012 2 39 
18 Fritea Vasile Gabriel 11/2859 23.08.2012 2 39 
19 Covaciu Jesica 31/2600 06.08.2012 2 38 
20 Jakab Aliz 28/2691 10.08.2012 2 38 
21 Duca Alina 13/2623 07.08.2012 2 37 
22 Sallaji Jozsef  29/2309 16.07.2012 2 36 
23 Meseşan Cosmina 38/2619 06.08.2012 2 36 
24 Csornay Karoly 5/628 27.02.2012 2 35 
25 Papai Briggita 12/2114 02.07.2010 2 35 
26 Sandor Jozsef 8/2505 30.07.2012 2 35 
27 Ciarnău Timea Klara    Respins 

 
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                         SECRETAR 
 ALMAŞI   ŞTEFAN                                                           jr. DEMETER CORNELIA 



MUNICIPIUL MARGHITA                        Anexă la HCL nr.57 din 27.11.2013  
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR  A.N.L. 
 3 CAMERE  
 
 

 
 
 

Nr.crt. 

 
 

Numele şi prenumele 

 
 

Nr. dosar 

 
Data depunerii 

cereri 

Număr de 
camere 
solicitat 

 
Punctaj 
realizat 

1 Şanta Izabela 9/3201 10.05.2004 3 64 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                        SECRETAR 
    ALMAŞI ŞTEFAN                                                       jr. DEMETER CORNELIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 

 

                                                  Hotarare   

-privind  avizarea clădirilor utilizate  pentru activităţi social umanitare în vederea 
scutirii de la plata obligaţiunilor bugetare  pentru anul 2012  a  unor asociaţii şi 
fundatii , în conformitate cu  prevederile art.  285 lit. c  din Legea 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
          Consiliul local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
             Avand in vedere referatul de specialitate nr. T/3748/18.10.2012 depusa de  
Fundatia Crestina Elim, , cererea nr. T/4213/15.11.2012 a  Fundatiei Van Den Heerik 
precum si cererea nr. T /4233/16.11.2012 depusa de Asociatia Caritas Catolica Oradea  
             Cu avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local  
             In baza art. 250 alin. 1 pct. 19 si art. 285 lit. c din Legea 571/2003 Cod fiscal , a 
art. 36 din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale, R, cu modificările si 
completările ulterioare  
 
 
                                                            Hotaraste: 
 
Art. 1  Se declara  ca şi clădiri utilizate pentru activitaţi social umanitare de către  
 Fundaţia Crestina Elim  cu sediul in Marghita str. N.Balcescu nr. 79 , avand CIF 
8884921, următoarele imobile: 

1. str. N.Balcescu, nr.79 (parter) – suprafata locuibila 189,63 m2 + (mansarda) – 
suprafata locuibila 170 m2 – avand valoarea contabila de 80.000 lei, curte 
3196 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 763/09.04.2003 si 
9570/15.10.2007, precum si Autorizatiei de desfiintare nr.19/11.05.2007; 

2. str. N.Balcescu, nr.77 – suprafata locuibila 70 m2 – avand valoarea contabila 
de 48.620 lei, curte 2969 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 
763/09.04.2003 si 9570/15.10.2007; 

3. str. N.Balcescu, nr.73 – suprafata locuibila 54 m2 – avand valoarea contabila 
de 75.000 lei, curte 3359 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 
763/09.04.2003 si 9570/15.10.2007; 

4. str. Barcaului, nr.1 – suprafata locuibila 65 m2 – avand valoarea contabila de 
135.370 lei, curte 608 m2, conform Declaratiei de impunere fiscale nr. 
763/09.04.2003 si 9570/15.10.2007; 

5. str. I.L.Caragiale, nr. 90, ap.6 – avand valoarea contabila de 9.875,5 lei, 
conform Declaratiei de impunere fiscale nr.763/09.04.2003; 

6. str. N.Balcescu, nr.75 – teren – curte 700 m2, conform Declaratiei de 
impunere fiscale nr. 9570/15.10.2007; 



7. str. Brandusei, nr.11/A  - avand valoarea contabila de 643.525 lei, conform 
Procesului Verbal de receptive la terminarea lucrarilor nr.16/03.04.2009; 

8. str. Brandusei, nr.11/A – teren – curte 16.177 m2, conform Contractului de 
comodat nr.5184/02.10.2007; 

9. str. Aleea Infratirii, nr.7, bl.x3, et.4, ap.38 - suprafata locuibila 48 m2 – 
avand valoarea contabila de 55.000 lei. 

Art. 2  Se declara ca şi clădiri  utilizate pentru activităţi  social umanitare de catre 
Fundatia „ Van Den Heerik , cu sediul in Oradea , str. Episcop Mihai Pavel nr. 7 ap. 3 
avand CIF 22786279 urmatoarele imobile: 

1. Cheţ nr. 112 – teren –curte 2359 mp. si teren curte 1036 mp.  
2. Cheţ nr. 112 – clădire  avand valoarea contabila de 65.000 lei 

 
Art. 3 Se declara ca şi clădiri  utilizate pentru activităţi  social umanitare de catre 
Asociatia Caritas Catolica Oradea cu sediul in  Marghita str. Crisan nr. 5 , avand CIF 
4755428 următoarele imobile: 

1. str. Bihorului  nr.9 Marghita – clădire avand valoarea contabila de 8000 lei 
2. str. Bihorului nr. 11 , Marghita terem- curte 773 mp. 
3. str. Bihorului nr. 11 , Marghita teren –curte 1.226 mp 
4. str. Bihorului nr. 9 , Marghita  teren-curte 1.521 mp.  
 

Art. 4 Clădirile  prevăzute la art. 1 , 2 si 3  sunt scutite prin efectul legii de la plata 
impozitului  pe clădiri oentru anul 2013. 
 
Art. 5 Prezenta hotarare se comunica cu : Biroul de taxe si impozite locale, Fundatia 
Crestina Elim, Fundatia „ Van Den Heerik, Asociaita  Caritas Catolica Oradea – Filiala 
Marghita, Primarul municipiului Marghita, Instituţiei Prefectului Bihor, spre afişare.  
 
 
 
 
 
 
                             Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 58/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  

 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                                                                                 
 
                                         Hotarare  
-   privind respingerea solicitarii de scutire  de la plata impozitului  pe clădirea 
reprezentand locuinta situată în  Aleea Infratirii  nr. 9  sc. A, et. 6 ap. 21   pentru 
anul fiscal 2013 pentru domnul   Adascalitii  Cristian Marcel  
 
 
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
         Vazand referatul de specialitate al doamnei Diaconu Anca, sef birou impozite si 
taxe locale , înregistrat sub nr. 1/3826 din 19.11.2012 întocmit in baza    cererii  domnului 
Adascalitii Cristian  Marcel  
          Cu avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local  
          Vazand  prevederile art. 286 alin. 1 si alin. 3  din Legea 571/2003 – Cod fiscal  
          In conformitate cu Legea 215/2001, legea administratiei publice locale  
                     
 
 
                                     Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba respingerea    solicitarii de scutire  de la plata impozitului  pe clădirea 
reprezentand locuinta situată în  Aleea Infratirii  nr. 9  sc. A, et. 6 ap. 21   pentru anul 
fiscal 2013 pentru domnul   Adascalitii  Cristian Marcel , pe motiv de caz social.  
 
Art. 2 Se comunica prezenta cu : Biroul de taxe si impozite locale, Institutia Prefectului 
Bihor, domnului Adascalitii Cristian Marcel , la dosar, spre afisare.  
 
 
 
 
                             Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 59/ 27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  

 
                                                                                                       
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
 
                                                                              

 
 

Hotarare 
pentru aprobarea Planului de acţiune la nivel local pentru zonele vulnerabile la nitriţi din 
surse agricole, aferente spaţiului hidrografic Crişuri  , aflate  în administrarea UAT 
Marghita si a măsurilor stabilite in cadrul acestui plan.  
 
 
 
 
     Consiliul local al municipiului Marghita  întrunit in sedinta ordinară din  27 
noiembrie  2012  
 
           Vazand referatul de specialitate  nr. 8616 din 20.11.2012  întocmit de  dl. Bernath 
Tiberiu  
          In conformitate cu  Ordinul MMDD nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei  
localitatilor pe judete  unde exista nitrati  din activitati agricole , in care este mentionat si  
municipiul Marghita si a cerintei din art. 3 a Deciziei intreministeriale nr. 
21130/DC/14.10.2010 
         In baza art.  36 alin. 6 pct. 9 din Legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale, R, cu modificarile si completările ulterioare  
 
                                                        Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba Planul de acţiune la nivel local pentru zonele vulnerabile la nitraţi  din 
surse agricole, aflate în administrarea UAT Marghita  , aferente spaţiului hidrografic 
Crişuri si a măsurilor stabilite în planul local de acţiune, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare.  
 
Art. 2 Se comunica prezenta hotarare cu :Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Compartimentului de mediu din cadrul Directiei Tehnice, 
Administratia Bazinală de apă Crisuri.  
          
 
           Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza 
           Almasi Stefan                                                      Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, nr.60/_27.11.2012 
 
Adoptata cu 17 voturi  „pentru „ din 17 consilieri prezenti  
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                                                                                 
     
                                                      Hotarare  
 
 pentru cuprinderea in domeniul public a  investitiei realizate in cadrul proiectului „ Parc 
Balnear in Regiunea Nord-Vest „ reprezentand strand termal indetificat  pe nr. cadastral 
100448 , in suprafata de 92000 mp. 
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012  
         Vazand referatul de specialitate al domnului Lucaciu Cornel – sef Birou  
Administrarea domeniului public si privat , inregistrat sub nr. 8668 din 21.11.2012  
            In baza art. 45 alin. 1 si art. 122 din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare  
           Vazand procesul verbal de receptie  finala  nr. 519 din 23.01.2012 a lucarărilor  
realizate in cadrul Proiectului “ Parc Balnear in Regiunea Nord-Vest, locatiile  Tasnad,  
Beltiug, Marghita”, contract RO 2006/018-147.04.01.01.01.10  
             Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
             In temeiul  art. 3 alin. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia   cu modificarile si completarile  ulterioare  
 
 
                                               Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba cuprinderea in domeniul public al municipiului Marghita a 
urmatoarelor bunuri: 

- teren in suprafata de 92000 mp. inscris pe nr. cadastral 100448 CF 100448 
Marghita  

- constructie suprafata de 483 mp. înscris pe nr. cadastral 100448 CF 100448 
Marghita  

- constructie suprafata de 474 mp. înscris pe nr. cadastral 100448 CF 100448 
Marghita  

 
Art. 2 Se aproba cuprinderea in domeniul public a investitiilor   aferente bunului 
prevazut la art. 1 si care sunt cuprinse in anexa ce face parte integranta din prezenta 
hotarare.  
 

  denumire 

valoare 
finala 

valoare in lei  
curs euro 
4,0906 



3.1. rezervor 200 mc 1.950,07 
3.2 statia de pompare 1.658,42 
3.3 vestiar si grup sanitar 588.512,25 
3.4 retele electrice exterioare 210.354,24 
3.5 drum si incinta, parcari, trotuare, podete 2.239.257,85 
3.6 retele apa potabila 117.544,42 
3.7 puţ forat si instalatii aferente  8.041,59 
3.8 retele de alimentare cu apa termala 222.450,76 
3.9 retele de canalizare menajere 158.414,26 
3.10 statia de epurare 53.645,52 
3.11 retele de canalizare pluviala 212.050,74 
3.12 retele de canalizare pentru apa termala 33.075,49 
3.13 bazin de racire 206.561,15 
3.14 bazin termal adulti 453.704,77 
3.15 bazin termal copii 202.470,47 
3.16 dren desecare incinta 79.266,87 
3.17 dusuri exterioare si fantani apa 14.548,88 
  t o t a l 4.803.507,75 
 articole generale 248052,82 
 total investitie 5.051.560,57 

 
Art. 3 Se incredinteaza Biroul de administrare a domeniului public si privat  pentru 
inaintare la Consiliul Judetean a hotararii respective in vederea completarii HG  970/2002 
privind atestarea domeniului  public al judetului Bihor , precum si al municipiilor, 
oraselor si comunelor din judetul Bihor.  
 
Art.4 Prin prezenta se modifică corespunzător    HCL nr. 35/1999,  privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita si 
stabilirea regimului juridic la unele terenuri 
 
Art.5 Prezenta hotarâre se comunică cu : Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Compartiment cadastru, Biroului de administrare ,va fi adusă la 
cunoştinţa publică prin afisare 
 
                   Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                   Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr.61_/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
                                                     
 
 
                                                  HOTARARE 

- pentru  înfiinţarea Poliţiei  Locale a municipiului Marghita.  
 
 
Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 27 
noiembrie 2012 
 
             Avand in vedere  referatul de specialitate nr. 8477 din 15.11.2012  întocmit prin 
grija Compartimentului de resurse umane  
             Cu avizul comsiei juridice din cadrul consiliului local  
             In temeiul art. 1 alin. 1 din  Legea  155/2010 a poliţiei locale    
             In conformitate cu art. 36 alin. 3 lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                                Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba înfiinţarea  Politiei Locale a municipiului Marghita . 
 
Art. 2 Prin grija primarului si a aparatului de specialitate  se vor elabora regulamentul de 
functionare  , organigrama si statul de functii in conditiile legii , urmând a fi supuse 
aprobarii ulterioare a Consiliului local.. 
 
Art. 3  Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, compartimentul de resurse umane , spre afisare.   
 
 
 
 
                             Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                            Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 62_/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  

 
                                                                                                       
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                                      Hotarare 
                             -  pentru aprobarea vanzării în principiu, a terenului în cotă  de  164 
mp./414 mp. , teren proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102396 CF 
102396 Marghita , teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  
doamnei  Pop Maria   din Marghita str. Litoralului  nr. 13  
 
 
 
   Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din  27 
noiembrie  2012  
       Avand in vedere raportul de specialitate nr. 8683 din 21.11.2012 , cererea numitului  
Pop Maria cu domiciliul in Marghita str. Litoralului nr. 13   si  documentatia cadastrala 
depusă pentru terenul aferent  locuintei  
       Cu avizul comisiei de administrare a domeniului public si privat ,  
       In temeiul art. 123 alin. 3  din Legea  nr. 215/2001, legea administratiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
      In baza art. 36 alin. 2  lit. c coroborat cu alin. 5 lit. b , precum si art. 45 din legea 
administratiei publice locale , nr. 215/2001 
                            
                                                Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba  vânzarea, în principiu a a terenului în cotă  de  164 mp. , teren 
proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102396 CF 102396 Marghita, 
teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  doamnei  Pop Maria   
din Marghita str. Litoralului  nr. 13  
 
Art. 2 Vânzarea se va face către proprietarul constructiilor în baza unui raport de 
evaluare  realizat de un evaluator autorizat ANEVAR pe anul in curs, raport ce va fi  
aprobat de către consiliul local printr-o hotarare ulterioară.  
 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica cu :Institutia Prefectului Bihor,  doamnei Pop 
Maria , primarului municipiului Marghita, spre afisare, la dosar.  
 
 
                           Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza 
                            Almasi Stefan                                           Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita, Nr. 63/27.11.2012 
 
Adoptata cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  

 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA 
                                                                                                          
                          

Hotărârea   
- privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local    in comisii de  negociere in 
cazul aprobării  vânzărilor unor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului 
Marghita precum si in comisiile  de licitatie si receptie  pentru concesionări , achizitii 

de produse, lucrări si servicii.  
 
 
 

    Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 
27.11.2012  

    Văzând referatul doamnei secretar Demeter Cornelia înregistrat sub nr. 7748 din 
23.10.2012  

           In temeiul art.36 alin. 2 lit. c , art.  54 alin. 7 din Legea 215/2001, legea 
administraţiei publice locale, republicată şi art. 29 din O.G. 35/2002 aprobată prin Legea 
673/2002 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale  
 
 
                                                     Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se numesc in comisiile  de negociere in cazul aprobării  vânzărilor unor 
imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Marghita , ce se vor efectua, in 
temeiul legii în prezentul mandat,    următorii: 
 
Horvath Sandor – consilier UDMR 
Botoş Alexandru  -consilier UDMR 
Ilieş Moise – consilier P.N.L. 
Sandor Emil – consilier P.N.L. 
Durnea Cosmin Florin – consilier P.S.D. 
 
Membru supleant: Nagy Gabriella – consiler UDMR 
  
Art. 2  Alături de persoane desemnate  prin dispozitia primarului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comisia va analiza raportul de evaluare al 
imobilului a cărei vânzare a fost aprobată în principiu prin hotărâre de consiliu , va 
negocia preţul de vânzare cu cumpărătorul  şi va susţine în plenul consiliului acest 
preţ de vânzare.  
 

Art. 3 Din comisiile de licitaţie pentru concesiuni, achiziţii de produse, servicii     sau 
lucrări , constituite prin dispozitia primarului  vor face parte: 

 
Arkosi Anton  - consilier UDMR 
Almasi Stefan Mihai  – consilier UDMR 
Timar  Iulius  Radu – consilier PSD 
Durnea Cosmin Florin  – consilier PSD 



Ciarnau Claudiu Ioan  –  consilier PNL  
Pop Viorel – consilier PNL 
 
Membru supleant: Nagy Gabriella – consiler UDMR 
 
 
Art. 4 Din comisiile de receptie  a  bunurilor, lucrărilor   şi serviciilor  achiziţionate şi 
finanţate din bugetul local , constituite prin dispozitia primarului vor face parte 
Papai Iosif – consilier UDMR 
Kotlar Norbert – consilier UDMR 
Măries Mihaela- consilier PP-DD 
Carp Mariana Florinela – consilier PNL  
Cheregi Gheorghe – consilier PNL  
 
Membru supleant.    Durnea Cosmin  
 
 
 
Art. 5 Prezenta  hotărâre va fi comunicată cu: 
                       Primarul municipiului Marghita 
                       Institutia Prefectului Bihor 
                       Compartimentul de achizitii 
                        Domnilor consilieri 
                                  
 
 
Presedinte de sedinta                                               Contrasemneaza 
Almasi Stefan            Demeter Cornelia  

 
 
 
 
Marghita, nr.64 din 27.11.2012 
 
 
Adoptata cu votul „ pentru” a  17 consilieri din 17 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

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

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

 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 27 
noiembrie 2012, 
 
 

Având în vedere Regulamentul privind metodologia cadru de finanțare a 
structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ din municipiul Marghita, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 50 din 14 aprilie 2008 și Regulamentul  
privind regimul finanțărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local al municipiului 
Marghita alocate pentru activitati nonprofit de interes local cu profit cultural aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din 20 mai 2008, 

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

În conformitate cu Referatul Comisiei de cultură, social, învățământ, sport, tineret 
și culte nr. 8833 din 26 noiembrie 2012,  

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

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități non profit de interes 
general, a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finanțarea nerambursabilă din 
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe 
ramură de sport, a Hotărârii Guvernului nr. 1447 din 28.01.2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, a Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, 
modificat și completat prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2008, 

În baza art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 4, 5 și 6 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare 

 
Hotărăște 

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

2012 destinate activităților culturale astfel: 
 
Asociația ”Horvath Janos Tarsasag” pentru proiectul Concurs de recitări zonal 

”Papp Attila” 2012, suma de 1000 lei 
Asociația ”Horvath Janos Tarsasag” pentru proiectul Concurs de recitări zonal 

”Poezii Religioase” 2012, suma de 900 lei 



Asociația ”Margittai Oskolaert Tarsasag” pentru proiectul Săptămâna Bobocilor și 
Crăciunului, suma de 2400 lei 

Asociația culturală a tinerilor din Valea Ierului pentru proiectul Clevers Marghita 
la faza națională de hip-hop – Bounce Dance Satu Mare 2012, suma de 1150 lei 

Asociația cultural artistică ”Barcăul”  pentru proiectul Promovarea și dezvoltarea 
tradițiilor folclorice de pe Valea Barcăului, suma de 1000 lei 

Fundația cultural științifică ”Octavian Goga” pentru proiectul Crăciun la Octavian 
Goga, suma de 2400 lei 

Asociația cultural artistică ”Barcăul”  pentru proiectul Tinere Talente, suma de 
2400 lei. 

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

2012 destinate activităților sportive astfel: 
 
SC Viitorul Marghita, suma de 10000 lei 
CS Good Dragon Marghita, suma de 1250 lei. 
 
Art. 3   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

contabilitate și Compartimentul juridic. 
 
Art. 4   Prezenta hotărâre va fi comunicată asociațiilor pentru încheierea 

contractelor prin grija compartimentului juridic din cadrul primăriei; de asemenea un 
exemplar va fi comunicat Instituției Prefectului Bihor, primarului municipiului Marghita, 
biroului contabilitate din cadrul primăriei, la dosar, spre afișare. 

 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
 
   
 
 
   
Marghita, 
Nr.   65    din 27 noiembrie 2012. 
 
Adoptată cu 17 voturi pentru din 17 consilieri prezenţi 
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