
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 
 

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

30.10.2012   şi a procesului verbal a sedintei  ordinare a  Consiliului Local din 
27.09.2012 

 
    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   
ordinară din  30. 10. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de 
convocare a şedinţei ordinare  , nr 242 din 22.10.2012 
     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală şi respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 
 
                                                                  Hotărăşte: 
 
Art.1  Se aproba   următoarea      ordinea de zi :        
 
1.Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetuluide venituri si cheltuieli a municipiului 
Marghita  
             Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia de buget finante  
 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de inscriere a datelor in registrul agricol 
prin punerea in aplicare a Ordinului nr. 95/2010 
             Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare. Comisia de turism , mediu si agricultura  
 
3. Proiect de  hotărâre pentru reglementarea  circulatiei pe străzile: N.Bălcescu, Zona 
staţiei de autobuz de pe str. N. Bălcescu , str.Tudor Vladimirescu, str. Herculane, str. 
Crinului (strada care trece prin fata strandului vechi) şi str. Gării. 
             Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
             Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , 
Comisia juridica  
 
4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului  de ocupare a functiilor publice din 
unitatea administrativ  teritoriala Marghita.  
          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare. Comisia juridica 
 
5. Proiect de hotarare pentru avizarea terenurilor utilizate  pentru activitati social 
umanitare in vederea scutirii de la plata  obligatiilor bugetare a Fundatiei Van Den Heerik 
in conformitate  cu art. 285 lit. c din Legea 571/2003 privind Codul fiscal  



          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de buget finante  
 
6. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea scutirii de la impozitul datorat pe teren  de către  
Composesoratul Urbarial  Ghenetea, potrivit  Codului Fiscal 
          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de buget finante  
 
7. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea  în principiu  a vânzării  terenurilor aferente  
constructiilor cu destinatia garaje auto  proprietatea persoanelor fizice.  
           Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
8. Proiect de hotarare pentru pentru aprobarea vanzării în principiu, a terenului în cotă  de  
238 mp. , teren proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102319 CF 102319 
Marghita , teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  domnului  
Dusko Paul  din Marghita str. Brindusei  nr. 10 B.  
          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
9.  Proiect de hotărâre privind  cuprinderea în domeniul public al municipiului Marghita a 
unor suprafete de teren  , situate în municipiul Marghita , in vederea concesionării  
directe către SC  Electrica Distributie – Transilvania Nord S.A. – Sucursala  Oradea.  
          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 
10. Proiect de hotatare  privind acordarea de subventii din bugetul local pentru anul 2012  
pentru proiectele depuse  de asociatii culturale si sportive  nonprofit , conform 
regulamentului  de acordaqre a acestor subventii  aprobat prin hotarare de consiliu local.  
                   Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
          Raport de avizare. Comisia de cultura, sport, tineret, invatamant.  
 
11. Probleme diverse  
 
Art. 2 Se aproba completarea ordinii de zi cu   următoarele puncte: 
 
1. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare, a  imobilului, teren intravilan  în suprafaţă de 9 mp, situat pe str. Calea 
Republicii nr.73 , având nr. topo.351/3, proprietate privată a  municipiului Marghita, 
ocupat cu construcție de tip  spațiu comercial proprietate a S.C. ANEXA S.R.L. Marghita 

                Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de urbanism 
                                                    Comisia de buget, finante si administrarea domeniului 
public si privat 
                                                     Comisia juridică 



2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării directe a unei suprafete de  teren 
situat pe str. C.Republicii  nr. 49   avand  nr.cadastral 206 înscris in CF nr. 102232 
Marghita in vederea extinderii constructiei proprietatea domnului Papp Laszlo.  

          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică , Comisia de urbanism 
 
Art. 3  Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local.  
 
Art. 4  Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
 
 
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemnează 
Almasi Stefan                Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, Nr. 35 din 30.10.2012 
 
Adoptată cu votul  “ pentru” a 14 consilieri  din 14 prezenti, 17 în functie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
 
 
                                               Hotărâre 
       privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  a municipiului Marghita  
pe anul 2012 
 
 
 
     Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 30.10.2012; 
     Avand in  vedere referatul de specialitate nr. 7683 din 19.10.2012 întocmit prin grija 
Biroului de buget contabilitate , avizul comisiei de specialitate, 
       In temeiul  art.19 alin. 1 si 2 din Legea 273/2006  privind finantele publice locale 
precum si art.  45 ,  art. 36 alin. 4 lit. a   din Legea 215/2001 , legea administratiei publice 
locale  , R, cu modificările şi completările ulterioare  
 
                                                         Hotaraste: 
 
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al municipiului Marghita  
pe anul 2012  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
 
Art. 2  Prezenta hotarare se comunica cu : 
                            Institutia Prefectului Bihor 
                             Biroului financiar-contabil 
                             D.G.F.P.Bihor 
                              la dosar 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZA 
 Almasi Stefan               jr. Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 voturi pentru  din 15 prezenti  
 
Marghita,  
Nr.36 /30.10. 2012 
 
 
 





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

 
HOTARARE  

- pentru reglementarea  circulatiei pe străzile: N.Bălcescu, Zona staţiei de autobuz 
de pe str. N. Bălcescu , str.Tudor Vladimirescu, str. Herculane, str. Crinului 
(strada care trece prin fata strandului vechi) şi str. Gării. 

 
 
                 Consiliul Local al municipului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 
30 octombrie 2012  
                 Avand in vedere referatul de specialitate  nr. 7713 din 22.10.2012  intocmit de 
d-l Lucaciu Cornel – sef birou Administrare domeniului public si privat  
                In conformitate cu O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
actualizată; 

- H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea O.U.G. 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice actualizată; 

- O.G. nr. 43 din 23.08.1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobată prin 
Legea 82. din 15.04.1998 actualizata;  

         Obţinând avizele de la  Politia  municipiului Marghita  referitor la modificări  
circulatie rutieră 
       In  baza art. 36 alin. 2 lit. c din legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale 
                                 Hotaraste: 
 
Art. 1  Se aproba următoarele modificări ale circulatie rutiere pe raza teritoriala a 
municipiului Marghita: 
          
- Str. Jokai Mor de la intersecţia cu str. C Republicii până la intersecţia cu str. 

Litoralului va fi cu Sens Unic cu acces dinspre str. C Republicii,  pe str. 
Litoralului la intersecţia cu str. Jokai Mor vor fi instalate două indicatoare rutiere; 
indicatorul rutier Oprire şi indicatorul rutier obligatoriu la dreapta. La începutul 
sectorului de drum de pe str. Jakai Mor la intersecţia cu str. Litoralului va fi 
amplasat pe partea dreaptă din direcţia Ştrandului municipal indicatorul 
ACCESUL INTERZIS tuturor vehiculelor. 

 
- Pe str. N.Bălcescu se vor instala indicatoare rutiere OPRIREA INTERZISĂ pe 

segmentul de drum cuprins între Grădiniţa nr. 1 şi  intersecţia cu str. I.L. 
Caragiale, pe partea dreaptă a sensului de mers dinspre Primărie spre str. I.L. 
Caragiale. 

 
- În zona staţiei de autobuz de pe str. N. Bălcescu, lângă parcul din faţa Primăriei  

se vor instala indicatoare rutiere  OPRIREA INTERZISĂ pe partea dinspre Parc 
pe segmentul de drum cuprins între intersecţia cu str 1Decembrie -  pe str. Jean 
Calvin – str. N. Bălcescu până la  intersecţia cu str. C. Republicii ( până în zona 



indicatorului Accesul interzis tuturor vehiculelor dinspre str. N. Bălcescu spre 
Primărie.)  

 
- Pe Str. Tudor Vladimirescu pe segmentul de drum cuprins între intersecţia str. 

Revoluţiei şi str. C. Republicii se vor instala indicatoare rutiere  OPRIREA 
INTERZISĂ pe partea dreaptă în sensul  de mers dinspre str. Revoluţiei spre str. 
C. Republicii,  iar oprirea autovehiculelor va fi permisă doar pe partea 
Judecătoriei pe segmentul de drum cuprins între str. C. Republicii şi intersecţia cu 
str. Liliacului. 

 
- Pe str. Herculane se vor instala indicatoare OPRIREA INTERZISĂ pe partea 

stângă în sensul de mers dinspre str. C. Republicii spre str. N. Bălcescu, oprirea 
autovehiculelor fiind permisă doar pe partea dreaptă în sensul de mers dinspre str. 
C. Republicii spre str. N. Bălcescu. 

 
- Se va amenaja o trecere de pietoni pe str. Crinului, stradă care trece prin faţa 

chioşcurilor de lângă ştrandul vechi, în zona primului chioşc dinspre Hotel. 
 

Pe aceeşi stradă pe segmentul de drum dintre intrarea între blocurile de locuinţe şi 
intersecţia cu str. Garoafei va fi în continuare circulaţie cu SENS UNIC, iar pe 
segmentul de drum dintre intrarea între blocurile de locuinţe şi intersecţia cu 
străzile Eroilor, Independeţei şi Crinului, va fi circulaţie în ambele sensuri, şi 
vor fi instalate indicatoare rutiere cu oprirea interzisă pe ambele părţi. 

 
- Pe str. Gării se vor instala indicatoare rutiere de restricţie de circulaţie pentru 

autovehiculele cu masa  mai mare de 5to. 
 

 
Art. 2  Cu ducerea la indeplinire se incredintează Biroul de administrare a domeniului 
public si privat al municipiului Marghita.  
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor, Biroul de 
administrare a domeniului public si privat, Primarului municipiului Marghita, spre 
afişare, la dosar.  

 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZA 
 Almasi Stefan               jr. Demeter Cornelia  
 
 
 
Adoptată cu votul a  15 voturi pentru  din 15 prezenti  
 
Marghita,  
Nr.38 /30.10. 2012 



 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de ocupare a fucțiilor publice 

 din unitatea administrativ teritorială Marghita 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 
data de 30 octombrie 2012, 
 
 Având în vedere: 
- Referatul de specialitate nr. 7527 din 15 octombrie 2012 întocmit prin grija 

Compartimentului gestiune resurse umane, 
- În baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- Cu respectarea Ordinului Președintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea 

Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și HG nr. 
611/2008 – Normele privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 
modificată, 

- În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. a) și art. 45 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 

 Art. 1   Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din UAT Marghita 
pentru anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2   Prezenta hotărâre se comunică cu Instituția Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Compartimentul de gestiune resurse umane, ANFP București, 
spre afișare, la dosar. 
 
 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
 
   
   
Marghita, 
Nr. 39 din 30 octombrie 2012. 
 
Adoptată cu 15 voturi pentru din 15 consilieri prezenţi 
 
 



 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
 
 
                                               Hotărâre 

- avizarea terenurilor  utilizate pentru  activitati  social umanitare în vederea 
scutirii de la plata  obligatiilor bugetare a Fundatiei  Van Den  Heerik  in 
conformitate cu  art. 285 lit. c din Legea 571/2003 privind  Codul fiscal  ,cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 
 
 
                Consiliul Local al municipiului Marghita ,  
                Vazand  referatul de specialitate nr. 1/3529  din 17.10.2012   al doamnei  
Diaconu Anca  , sef birou  taxe si impozite locale  
                Cu avizul  favorabil al comisiei  de buget finanţe din cadrul consiliului local,  
                In baza art. 285 lit. b  şi c din Legea  571/2003 Codul fiscal  şi art. 125 alin. 2 
din O.G. 92/2003  Codul  de procedura fiscală  
                In conformitate cu dispozitiile Legii 215/2001 , legea administratiei publice 
locale 
 
                                       Hotaraste: 
 
Art. 1  Se  declara ca si imobil  utilizat  pentru activitati  social umanitare  de către 
Fundatia Van Den Heerik  cu sediul in Oradea str.  Episcop Mihai Pavel nr. 7 ap. 3 ,  
imobilul situat in satul Cheţ nr. 112 in suprafata de  3395 mp.  
 
Art. 2 Se aproba scutirea  de la plata impozitului pentru  imobilul prevăzut la art. 1 
incepand cu data de  1.09.2011. 
 
Art. 3  Prezenta hotarare se comunica cu : Biroul de taxe si impozite locale, Fundatia 
Van Den Heerik  , Primarul municipiului Marghita , Institutia Prefectului Bihor,la dosar 
 
 
 
       Presedinte de sedinta                                       Contrasemneaza 
        Almasi Stefan                                                   Demeter Cornelia  

 
 

Marghita, Nr. 40/_30.10.2012 
 

Adoptata cu votul a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
                           
 



 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
           
 
                                                                                                                       
                                                        HOTĂRÂRE 
-pentru aprobarea scutirii de la impozitul datorat pe teren de către  Composesoratul 
Urbarial Ghenetea ,  potrivit dispozitiilor Codului Fiscal   
 
 
       Consiliul local al municipiului Marghita , intrunit in sedinta ordinară din 30  
octombrie  2012  
 
       Avand in vedere : Raportul de specialitate  al biroului impozite si taxe locale  nr. 
1/3231 din 24.09.2012 întocmit de d-na sef birou taxe si impozite locale ec. Diaconu 
Anca  
                                      Solicitările  motivate ale Composesoratului  Urbarial  
Ghenetea     
         In baza art. 125 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 –Codul de procedură  fiscală si art. 286 
alin. 5 din Legea nr. 571/2003 –Codul fiscal  
         Luand act de HCL nr. 143/20011  prin care s-au adoptat taxele si impozitele locale 
pe anul 2012  
       In  conformitate cu art. 36 alin. 2 din Legea 215/2001, legea administratiei publice 
locale                                        

Hotărăşte. 
 
 
Art. 1 Se aprobă  scutirea de la impozitul datorat pentru terenul extravilan  avand 
categoria de folosintă „ păşune” în suprafaţă de 86,91 ha pentru Composesoratul Urbarial 
Ghenetea  
 
Art. 2 Scutirea  prevăzută la art. 1  se aplică cu începere de la data  întâi a lunii următoare 
celei în care au fost  înregistrate documentele justificative depuse de către solicitant 
 
Art. 3  Prezenta hotarare  se comunica cu : Composesoratul  Urbarial Ghenetea  
Biroul de taxe si impozite locale , la dosar.  
 
Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza 
        Almasi Stefan                                                   Demeter Cornelia  

 
 

Marghita, Nr. 41/_30.10.2012 
 

Adoptata cu votul a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                                      Hotarare 
                             -  pentru aprobarea vanzării în principiu, a terenului în cotă  de  238 
mp. , teren proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102319 CF 102319 
Marghita , teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  domnului  
Dusko Paul  din Marghita str. Brindusei  nr. 10 B.  
 
 
 
   Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 30 
octombrie 2012  
       Avand in vedere raportul de specialitate nr. 7717 din 22.10.2012       , cererea 
numitului Duszko Paul  cu domiciliul in Marghita str. Brindusei nr. 10 B  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  238 mp. , teren 
proprietate privată  a municipiului  avand nr. cadastral 102319 CF 102319 Marghita , 
teren aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti , proprietatea  domnului  Dusko Paul  
din Marghita str. Brindusei  nr. 10 B.  
 
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,  domnului Duszko 
Paul, primarului municipiului Marghita, spre afisare, la dosar.  
 
 
   Presedinte de sedintă                                                                 Contrasemnează 
    Almasi Stefan                                                                          Demeter Cornelia  
 
 
 
Marghita,  
Nr. 43  din 30 octombrie 2012  
 
Adoptată cu votul a  16 consilieri din 16 prezenti  







CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

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

depuse de asociații culturale 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 30 
octombrie 2012, 
 
 

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

În baza procesului verbal a Comisiei de cultură, social, tineret, învățământ, culte, 
sport din cadrul Consiliului Local Marghita din data de 25 octombrie 2012, 

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

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

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

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

 
 

Hotărăște 
 
 

Art. 1   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 
2012 destinate activităților culturale astfel: 

 
Asociația Pro Folk Marghita pentru proiectul Tabăra de dans popular ediția a VII-
a - 1900 lei, 
Societatea Cultural Patriotică ”Avram Iancu” pentru proiectul De la Nistru pan – 
la Tisa – 1200 lei, 
Asociația ”Horváth János” Társaság pentru proiectul Festivalul Corurilor – 2300 
lei, 



Fundația ”Marah” pentru proiectul Zi educativă pentru tinerii din Marghita – 900 
lei, 
Asociația ”Kécenlét” pentru proiectul Tabără Religioasă de Tineret pentru 
Dezvoltare Multiculturală – 500 lei, 
Asociația ”Grupul Tinerilor Marghiteni” pentru proiectul Întâlnirea Corurilor 
Bisericești – 700 lei, 
Asociația ”Horváth János” Társaság pentru proiectul Concurs de recitări ”Lumea 
baladelor” – 500 lei, 
Asociația ”Margittai Oskoláért Társaság” pentru proiectul Să comunicăm în limba 
română – 1250 lei, 
Asociația culturală ”Viitorul Artist” pentru proiectul Portul și Tradiția Bihoreană 
– 2000 lei. 
 
Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

contabilitate și Compartimentul juridic. 
 
Art. 3   Prezenta hotărâre va fi comunicată asociațiilor pentru încheierea 

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

 
 
 
Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 

                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
   
 
 
 
   
Marghita, 
Nr.    45   din 30 octombrie 2012. 
 
Adoptată cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea concesionarii directe a unei suprafețe de teren situat pe str. 

Calea Republicii nr. 49 având nr. cadastral 206 înscris în CF nr. 102232 Marghita în 
vederea extinderii construcției proprietatea domnului Papp Laszlo 

 
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din data de 

30 octombrie 2012, 
 
 Având în vedere: 
- Referatul de specialitate a Compartimentului de urbanism din cadrul Direcției tehnice 

nr. 6851 din 19 septembrie 2012, 
- Solicitarea domnului Papp Laszlo  nr. 1/970 din 15.03.2012 pentru concesionare 

teren, 
- În conformitate cu art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construire, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), alin. 5, lit. a) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1   Se aprobă concesionarea directă a unei suprafețe de 26 mp, teren situat pe 
str. Calea Republicii nr. 49 având nr. cadastral 206 înscris în CF nr. 102232 Marghita în 
vederea extinderii construcției proprietatea domnului Papp Laszlo. 
 

Art. 2   Se aprobă încheierea contractului de concesiune pe o perioadă de 49 de 
ani, iar redevența va fi calculată conform hotărârii consiliului local privind taxele locale 
pe anul 2012. 

 
Art. 3   Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Compartimentul juridic și 

Compartimentul de administrarea domeniului public și privat din cadrul Primăriei 
municipiului Marghita. 

 
Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Bihor, Primarul 

municipiului Marghita, Compartimentul juridic, Compartimentul de administrarea 
domeniului public și privat, domnului Papp Laszlo, spre afișare, la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Almási Ștefan              Secretar 
                jr. Demeter Cornelia 
   
   
Marghita, 
Nr.   46  din 30 octombrie 2012. 
 
Adoptată cu 16 voturi pentru din 16 consilieri prezenţi 




