CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
HOTARARE
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din
18.10. 2013
Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta extraordinară din
18.10.2013 ,
Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a
şedinţei , nr 461 din 14.10.2013
În temeiul art. 39 alin. 4 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală
şi respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege,
Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 18.10.2013:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării si stabilirea locaţiei pentru
amplasarea bustului lui Alexandru Sencovici
Initiator: primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare :Comisia de urbansim, Comisa de administrare a
domeniului public si privat; Comisia juridică
2.Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de „ Cetăţean de onoare” al
municipiului Marghita, d-lui Alexandru Sencovici.
Initiator: primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare :Comisia juridică
3.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de
administrație precum şi în comisia de evaluare și asigurare a calității învăţământuluiCEAC la unităţile școlare din UAT Marghita în anul școlar 2013/2014
Initiator: primar Pocsaly Zoltan
Raport de avizare: Comisia de cultură
Presedinte de sedinta

Contrasemneaza

Cheregi

Demeter Cornelia

Gheorghe

Marghita, Nr. 109 din 18.10.2013

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTARARE
-

privind acordarea post-mortem a Titlului de „ Cetatean de Onoare” al
municipiului Marghita, d-lui Sencovici Alexandru

Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit in sedinta extraordinara a
Consiliului Local din 18 octombrie 2013
Avand in vedere Nota de funadametare depusă de dl. prof. Nandra Aurel in
numele Asociatiei Patriotice Avram Iancu prin care se motivează propunerea de acordare
a titului de cetăţean de onoare postmortem domnului Sencovici Alexandru
In baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 118 din 28.11.2006 privind aprobarea
regulamentului pentru acordarea titului de „Cetăţean de Onoare „ al municipiului
Marghita
In conformitate cu prevederile art. 38

din Legea administraţiei publice

locale , Legea nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
Hotaraste:
Art. 1 Se acordă post-mortem titlul de „ Cetatean de Onoare” al municipiului
Marghita, d-lui Sencovici Alexandru .
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire

a prezentei hotărâri se incredintează primarul

municipiului Marghita.
Art. 3 Prezenta se comunica cu Institutia Prefectului Bihor, la dosar, spre afişare ,
Asociatiei Culturale” Avram Iancu „ Marghita.
Presedinte de sedinta

Contrasemneaza

Cheregi

Demeter Cornelia

Gheorghe

Marghita, Nr. 110 din 18.10.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

-

Hotărâre
privind aprobarea amplasării si stabilirea locaţiei pentru amplasarea bustului lui
Alexandru Sencovici

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa de consiliu din data
de 18 octombrie 2013
Avand in vedere :
- adresele nr.1 din 21.01.2013 si nr. 53 din 22.08.2013 prin care Societatea Cultural
Patriotică „ Avram Iancu „ filiala Marghita , solicită aprobarea locaţiei si amplasării
unui monument reprezentând bustul lui Alexandru Sencovici , în municipiul Marghita ,
- raportul de specialitate nr. 8653 din 17.10.2013 întocmit de d-na Demeter Cornelia,
în calitate de secretar al municipiului Marghita
- prevederile Legii 422/2001privind protejarea monumentelor istorice art.3, art.36
Cu avizul favorabil al comisiei de urbanism şi amenajare a teritoriului
- cu avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ,
În baza art.36 alin(2) lit.d şi art.6 lit a , pct.10 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărăşte:
Art.1 Se aprobă , în principiu, amplasarea bustului domnului Alexandru
Sencovici , în scuarul din faţa Politiei municipiului Marghita, str. Eroilor,teren
proprietate publică a municipiului Marghita, bust realizat prin contributia Societatii
Cultural Patriotice „Avram Iancu „ Marghita
Art.2 Prin grija Societatii Cultural Patriotice „Avram Iancu „ Marghita se vor
face demersurile pentru inaintarea documentaiei în vederea obtinerii autorizatiei de
constructie si a avizului Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural
Naţional Bihor.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiuluiMarghita, Instituţia
Prefectului Judeţului Bihor, Directia tehnica ,Societatea Cultural Patriotică „ Avram
Iancu” Marghita.
Presedinte de sedinta
Cheregi
Gheorghe
Marghita, Nr.11 1 din 18.10.2013

Contrasemneaza
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL MARGHITA

HOTARARE
privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație
precum şi în comisia de evaluare și asigurare a calității învăţământului- CEAC la
unităţile școlare din UAT Marghita în anul școlar 2013/2014

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 26
septembrie 2013,
Având în vedere solicitările unităţilor școlare şi preșcolare care funcționează în
raza teritorial –administrativă a municipiului Marghita
Cu avizul favorabil al comisiei de specialtate al Consiliului Local
Luând în considerare art. 96 lit. c din Legea 1/2011 din 5.01.2011 , legea
educației naţionale
In conformitate cu art. 11 şi 12 din Legea 87/2006 pentru aprobarea OUG nr.
75/2005 privind asigurarea calității în învaățământ,
In baza art.36 alin. 6 pct. 1 din Legea 215/201, legea administraţiei publice
locale, R, cu modificările și completările ulterioare ,

Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă desemnarea în consiliul de administrație la unităţile de
învățământ din raza teritorală a localităţii Marghita, în anul școlar 2013/2014,după cum
urmează :
Colegiul Național „Octavian Goga” :
Durnea Cosmin- consilier PNL
Carp Mariana-consilier PNL
Mărieş Mihaela- consilier PPDD
Liceului Tehnologic „Horea” : Ilieş Moise- consilier PNL
Mărieş Mihaela- consilier PPDD
Liceului Teoretic „Horváth János” Árkosi Anton – consilier UDMR
Horváth Sándor – consilier UDMR
Pápai Iosif - consilier UDMR

Art. 2 Se aprobă desemnarea în comisia de evaluare și asigurare a calității
învăţământului- CEAC la :
Colegiul Național ”Octavian Goga” Şandor Emil- consilier PNL
Liceului Teoretic ”Horváth János ” Kotlár Norbert – consilier U.D.M.R.
Liceului Tehnologic ”Horea ” Durnea Cosmin- consilier PNL
Art. 3 Se aprobă desemnarea în consiliul de administrație la grădinițele cu
program prelungit din raza teritorală a localităţii a urmatorilor consilieri :
Gradinița cu program prelungit nr. 1 Nagy Gabriella –consilier UDMR
Gradinița cu program prelungit nr. 2 Timar Iulius

- consilier PSD

Gradinița cu program prelungit nr.4 Şandor Emil – consilier P.N.L.
Art. 4 Prezenta hotarare se comunică cu Instituţia Prefectului Bihor, unităților de
Învățământ , primarul municipiului Marghita, persoanelor desemnate.

Presedinte de sedinta
Cheregi Gheorghe

Marghita, Nr. 112 din 18 octombrie 2013
Adoptată cu votul a majoritatii consilierilor prezenti

Contrasemneaza
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL MARGHITA

HOTARARE
privind numirea reprezentanului consiliului local în consiliul de administrație
la Gradinita cu Program Prelungit nr. 2 Marghita în anul școlar 2013/2014

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 31
octombrie 2013,
Având în vedere cererea domnului consilier Timar Iulius Radu inregistrată la
primaria Marghita sub nr. 9080 din 31.10.2013 prin care solicita retragerea din consiliul
de administratie al Gradinitei cu program prelungit nr. 2 Marghita
Luând în considerare art. 96 lit. c din Legea 1/2011 din 5.01.2011 , legea
educației naţionale
In baza art.36 alin. 6 pct. 1 din Legea 215/201, legea administraţiei publice
locale, R, cu modificările și completările ulterioare ,
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă desemnarea în consiliul de administrație la Gradinița cu program
prelungit nr. 2 Marghita a domnului Durnea Cosmin - consilier PSD
Art. 2 Se modifică corespunzător art. 3 din HCL nr. 112 din 18 octombrie 2013
privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație
precum şi în comisia de evaluare și asigurare a calității învăţământului- CEAC la
unităţile școlare din UAT Marghita în anul școlar 2013/2014
Art. 3 Prezenta hotarare se comunică cu Instituţia Prefectului Bihor, Gradinitei
cu program prelungit nr. 2 , Primarul municipiului Marghita, persoanei desemnate.

Presedinte de sedinta
Cheregi Gheorghe

Marghita, Nr 123 din 31 octombrie 2013
Adoptată cu votul a 14 consilieri din 14 prezenti

Contrasemneaza
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
HOTARARE
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din
31.10.2013 si a procesului verbal al sedintei ordinare din 26 septembrie 2013 si a
sedintei extraordinare din 18 octombrie 2013
Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinară din 31
.10.2013 ,
Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a
şedinţei , nr 478 din 25.10.2013
În temeiul art. 39 alin. 4 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală
şi respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege,
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare din 31.10.2013 după cum urmează:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2013
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
2.

Raport de analiză a bilantului si a contului de executie bugetar trimestrial si
semestrial pe anul 2013
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante

3. Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportatrea și
depozitarea gunoiului menajer de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă,
Canalizare și Salubrizare Marghita.
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia de buget finante
4.Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a vanzarii directe a cotelor parti
de teren aferente aparatamentelor blocurilor Z1, Z2 şi Z3 din str. Pandurilor către
proprietarii acestora, titulari ai contractelor de concesiune si trecerea din domeniul privat
in domeniul public a suprafetei de 3815 mp. reprezenând spaţii verzi, cai de acces la
blocurile Z1, Z2 si Z3
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisa de administrare a domeniului public si privat
5. Proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul public al orasului a unor
suprafete de teren din intravilanul municipiului Marghita

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisa de administrare a domeniului public si privat
Comisia juridica
6. Proiect de hotarare privind cuprinderea in domeniul public al orasului si
aprobare deschiderea Coala Funciara pentru inscrierea suprafetei de 475 mp. cu
nr. cad. 497 , teren aferent putului de apă geotermal de la piata obor.
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisa de administrare a domeniului public si privat
Comisia juridica
7. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a aparatului de specialitate a primarului municipiului Marghita si a institutiiilor
subordonate
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia juridica
8. Proiect de hotarare privind stabilirea criterilor si obiectivelor pe anul 20132014 a directorului S.P.A.C.S. Marghita
Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia juridica
Art. 2 Se aprobă completarea ordinei de zi cu următoarele puncte:
1.

Proiect de hotarare privind privind modificarea și completarea HCL nr. 65 din
31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
administrării a parcărilor publice în municipiul Marghita

2. Proiect de hotarare privind numirea reprezentanului consiliului local în consiliul
de administrație la Gradinita cu Program Prelungit nr. 2 Marghita în anul școlar
2013/2014
Art. 3 Se aprobă procesul verbal al sedintei ordinare din 26 septembrie 2013 si a
sedintei extraordinare din 18 octombrie 2013
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica cu : Primarul municipiului Marghita, Institutia
Prefectului Bihor, la dosar, spre afisare publică.
Presedinte de sedinta
Cheregi Gheorghe
Marghita, Nr. 113 din 31 octombrie 2013
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti

Contrasemneaza
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL MARGHITA

Hotărâre
privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportatrea și depozitarea
gunoiului menajer de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă,
Canalizare și Salubrizare Marghita
Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în ședința ordinară din
data de 31 octombrie 2013
Având în vedere adresa și nota de fundamentare SPAACS Marghita nr. 1546 din
15.10.2013 înregistrată la Primăria Marghita cu nr. 8602 din 16.10.2013
Luând act de HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor potrivit căreia s-a
dispus închiderea depozitului de deșeuri existent la Marghita începând cu anul 2010,
precum și contractul de prestări servicii publice de depozitare nr. 265 din 11.05.2010
încheiat de SPAACS Marghita și SC ECO Bihor SRL,
Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu
modificările și completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 36 alin. 6 pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Hotărăște
Art. 1 Se aprobă stabilirea tarifului pentru colectarea, transportul și depozitarea
gunoiului menajer la 52,18 lei /mc. si 8,87 lei/pers./lună. Tariful conține TVA.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se incredintează Serviciul Public de Alimentare
cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu Instituția Prefectului Bihor, Serviciul
Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita, Primarul municipiului
Marghita, la dosar.

Presedinte de sedinta
Cheregi Gheorghe

Marghita, Nr.. 116 din 31 octombrie 2013

Contrasemneaza
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotarare
- pentru cuprinderea unor terenuri situate in intravilanul orasului , în domeniul public al
orasului Marghita
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 31.10.
2013
Vazand referatul de specialitate al Compartimentului de cadastru inreg. cu nr. 5240 din
20.06.2013
In baza art. 36 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale,
r, cu modificarile si completarile ulterioare , Legea cadastrului nr. 7/1996, legea
cadastrului şi publicitatii imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul
acestuia
Hotaraste:
Art. 1 Se aprobă cuprinderea în domeniul public a municipiului Marghita a
urmatoarelor suprafete de teren:
. – suprafaţa de 619 mp. cu nr. topo. 93/2, inscris in C.F. 102385 (C.F. vechi 510)
Marghita, –- reprezentând teren situat în mun. Marghita str. Calea Republicii (zona
bloc 98) ocupat de căi de acces şi garaje auto aflate în proprietatea unor persoane
fizice.
– suprafaţa de 461 mp. cu nr. topo. 92/2, inscris in C.F. 2977 Marghita, reprezentând teren situat în mun. Marghita str. Calea Republicii (zona bloc 96)
ocupat de căi de acces şi garaje auto aflate în proprietatea unor persoane fizice.
– suprafaţa de 978 mp. cu nr. topo. 401, precum şi suprafaţa de 736 mp. cu nr. topo.
402, inscrise in C.F. 297 Marghita,– reprezentând teren situat în mun. Marghita str.
Calea Republicii ocupat de Biserica Romano-Catolică din Marghita şi garaje auto.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul de cadastru
din cadrul Primariei Municipiului Marghita .
Presedinte de sedinta
Cheregi Gheorghe

Marghita, Nr.118 din 31 octombrie 2013
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti

Contrasemneaza
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărâre
-

privind aprobarea in principiu a vanzarii directe a cotelor parti de teren aferente

aparatamentelor blocurilor Z1, Z2 şi Z3 din str. Pandurilor

către proprietarii acestora, titulari ai

contractelor de concesiune si trecerea din domeniul privat in domeniul public a suprafetei de 3815 mp.
reprezenând spaţii verzi, cai de acces la blocurile Z1, Z2 si Z3

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinara din 31
octombrie 2013
Avand in vedere referatul inregistrat sub nr. 8926 din 28.10.2013
Analizand documentatia depusa ( schita, extras CF ) pentru numerele cadastrale 590,
591 şi 592

precum şi cererea nr. 1/1507 din 25.04.2013 a Asociatiei de proprietari

“Petrol Z” Marghita
Cu avizul favorabil al Comisiei de administrare a domeniului public si privat
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a şi b , art. 45 alin. 3 si a art. 123 alin. 3 din Legea
215/2001, actualizată , privind administratia publică locală, cu modificările si
completările ulterioare ; Legea cadastrului nr. 7/1996, legea cadastrului şi publicitatii
imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul acestuia
Hotaraşte :
Art. 1 Se aprobă in principiu vânzarea directă către proprietarii apartamentelor din
blocurile Z1, Z2, Z3 a cotelor părti de teren aferente acestora, după cum urmează:
cota de 314 mp. /1502 mp. din cad. 592 bloc Z1 ;
cota de 314 mp. /1412 mp. din cad 591 bloc Z2
cota de 314 mp. /1843 mp. din cad 590 bloc Z3.

Art. 2 Vanzarea va avea loc in urma unui raport de evaluare realizat de către un
evaluator autorizat , pretul rezultat /mp., fiind supus aprobarii consiliului local.
Art. 3 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al orasului a
suprafetei totale de 3815 mp. , respective a cotei de 1188 mp. /1502 mp. din cad. 592 ,
1098 mp. /1412 mp. din cad. 591 şi 1529 mp./ 1843 mp. din cad. 590 , ca teren afectat
utilităţii publice
Art. 4 Se modifică corespunzătoar cote de teren ce fac obiectul contractelor de
concesiune a proprietarilor celor câte 12 apartamente /bloc , concesiune ce se va
mentine pana la vânzarea efectiva a terenului.
Art. 5 Cu ducerea la indeplinire se incredinţează Biroul de administrare a domeniului
public si privat, precum şi Compartimentul de cadastru din cadrul Directiei tehnice din
aparatul de specialitate al primarului .

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunica cu : Primarul municipiului Marghita, Directia
tehnica, Institutia Prefectului Bihor, Asociatia de proprietari “ Petrol Z “Marghita, spre
afişare

Presedinte de sedinta
Cheregi Gheorghe

Contrasemneaza
secretar
Demeter Cornelia

Marghita, Nr.117 din 31 octombrie 2013
Adoptată cu votul a 13 consilieri din 13 prezenti

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărâre
- privind cuprinderea in domeniul public al orasului si aprobare deschidere Coala
Funciara pentru inscrierea suprafetei de 475 mp. cu nr. cad. 497 , teren aferent forajului
de apă geotermală de la piata obor, Marghita str. I.L. Caragiale nr. 51

Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta ordinara din 31
octombrie 2013
Avand in vedere referatul de specialitate nr. 8915 din 25.10.2013 si
documentatia cadastrală vizată de OCPI cu nr. 14681 din 21.12.2005
Cu avizul favorabil al comisiei de administrare a domeniului public si privat si al
Comisiei juridice
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a şi b , art. 45 alin. 3 si a art. 123 alin. 3 din Legea
215/2001, actualizată , privind administratia publică locală, cu modificările si
completările ulterioare ; Legea cadastrului nr. 7/1996, legea cadastrului şi publicitatii
imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul acestuia
Hotaraşte :
Art. 1 Se aprobă cuprinderea în domeniul public al localităţii Marghita a cotei de 43
mp/8230 mp. din nr. topo. 2274/339 înscris in CF 5601 Marghita şi cota de 432 mp./9641
mp. din nr. topo. 2274/341 inscris in CF 5601 Marghita , reprezentand teren aferent
forajului de apă geotermală situat in Marghita str. I.L.Caragiale nr. 51 , teren constituit in
numarul cadastral 497 , documentatie vizată de OCPI cu nr.14681 din 21.12.2005

Art. 2 Se aprobă înfiinţarea unei Carti Funciare noi corespunzătoare planului de
amplasament şi delimitare a corpului de proprietate in suprafata de 475 mp. pentru
numărul cadastral 497.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul de cadastru
din cadrul Primariei Municipiului Marghita .

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul
municipiului Marghita, Compartimentul de cadastru din cadrul Directiei tehnice

Presedinte de sedinta
Cheregi Gheorghe

Marghita, Nr.119 din 31 octombrie 2013
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti

Contrasemneaza
Demeter Cornelia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL nr. 65 din 31.05.2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a administrării a parcărilor publice în
municipiul Marghita
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din data de
31 octombrie 2013,
Având în vedere:
Referatul de specialitate nr. 9020 din 30 octombrie 2013 întocmit de d-na jr.
Szabo Timea,
- Procesul verbal nr. 8986 din 30 octombrie 2013 încheiet cu ocazia renegocierii
unor clauze din contractul de concesiune de servicii,
- Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din 31.05.2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a administrării parcărilor publice în
municipiul Marghita,
- Contractul de concesiune de servicii nr. 4170 din 23.06.2011 privind delegarea
gestiunii serviciilor publice de administrare a parcărilor publice cu plată din
municipiul Marghita,
- prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public și privat de interes local, HG nr. 955/2004
pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr. 71/2002,
- cu avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
În temeiul art. 36 alin. 5 lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-

HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din 31.05.2010
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a administrării parcărilor
publice în municipiul Marghita se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
”Nu vor fi percepute taxe de parcare în zilele de sărbători legale și anume: 1 și 2 ianuarie,
prima și a doua zi de Paști atât la confesiunea ortodoxă cât și la catolică, 1 mai, prima și a
doua zi de Rusalii atât la confesiunea ortodoxă cât și la catolică, Adormirea Măicii
Domnului, 1 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun.”

Art. 2 Art. 75 alin. 8 din Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din
31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a administrării
parcărilor publice în municipiul Marghita se modifică și va avea următorul cuprins:
”Începând cu 1 noiembrie 2013 se stabilesc următoarele tarife maxime de parcare:
a. Taxă de parcare
- pe oră
- 1,10 lei
- pe zi
- 5,50 lei
- pe lună
- 55 lei
- pe an
- 440 lei
b. Taxă suplimentară de parcare: 33 lei.”
Art. 3 Art. 109 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 65 din
31.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a administrării
parcărilor publice în municipiul Marghita se modifică și va avea următorul cuprins:
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională neachitarea
taxei suplimentare de parcare în termen de 48 ore de la întocmirea şi afişarea notei de
constatare, următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie
considerate infracţiuni astfel:
a)

Se sancţionează cu amendă de la 165 lei la 330 lei următoarele fapte:
1. ocuparea locurilor de parcare fără tichet, abonament, autorizaţie sau legitimaţie de
parcare, fără plata taxei de parcare pentru locuri rezervate sau neafişarea la vedere
a tichetului de parcare;
2. ocuparea locurilor de parcare cu tichet nevalidat (nemarcat sau marcat
necorespunzător) sau cu timpul de staţionare depăşit, cu abonament expirat,
autorizaţie sau legitimţie care nu mai sunt valabile;
3. blocarea accesului în parcare sau parcarea necorespunzătoare;
4. staţionarea autovehiculului sau remorcii în stare de nefuncţionare pe locuri de
parcare;
5. ocuparea locurilor unde este instalat indicatorul “ Trecere pentru pietoni” sau pe
marcaje de traversare pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după
acestea aflate în zona parcărilor sau alăturate acestora;
6. ocuparea locurilor de parcare rezervate pentru societăţii bancare, societăţi
hoteliere şi maşini de intervenţie (poliţie, pompieri, salvare, etc), inscripţionate ca
atare, de către alte autovehicule chiar dacă pentru acestea s-a achitat taxa de
parcare pentru locurile de parcare cu excepţia locurilor rezervate;
7. oprire/staţionare/parcare altor autovehicule care nu se încadrează în marcajele de
parcare pe locurile de parcare amenajate în conformitate cu prevederile hotărârilor
consiliului local;
8. oprire/staţionare/parcare autovehiculelor sau remorcilor pe trotuar în locuri
nesemnalizate prin indicatoare sau marcaje de către Primăria municipiului
Marghita pentru parcare pe trotuar, aflate în zona parcărilor publice sau alăturate
acestora;

9. ocuparea locurilor din zona parcărilor publice sau alăturate acestora aflate în
dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice
unde se împiedică accesul mijloacelor de intervenţie în cazul unor incendii sau
calamităţi sau în cazul unor urgenţe;
10. Alte cazuri de ocupare ilegală a domeniului public sau de oprire/staţionare/parcare
în locuri interzise aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora;
b) Se sancţionează cu amendă de la 110 lei la 330 lei oprire/staţionare/parcarea altor
autovehicule, fără cupolă taxi şi fără autorizaţie taxi în spaţiile taxi;
c)

Pentru neafişarea sau afişarea necorespunzătoare pe bordul maşinii la vedere a

abonamentului, permisului, legitimaţiei sau autorizaţiei de parcare în aşa fel încât să se
poată descifra toate înscrisurile de pe acestea, în urma neprezentării de către posesorul
autovehiculului în termen de 48 de ore de la întocmire, a Notei de constatare însoţită de
copia abonamentului, permisului, legitimaţiei sau autorizaţiei de parcare, abaterea se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 165 lei la 330 lei;
d)

Se sancţionează cu amendă de la 330 lei la 660 lei oprire/staţionare/parcarea

autovehiculului sau remorcii pe spaţii verzi;
e) Oprire/staţionare/parcarea în spaţiile taxi a taxi-urilor pentru care nu s-a achitat
anticipat taxa de parcare taxi se sancţionează cu amendă de la 110 lei la 330 lei.
f) Abandonarea autovehiculelor în parcările publice sau alăturate acestora se sancţioenază
cu amendă de la 330 lei la 550 lei
g)
Ocuparea locurilor de parcare cu tichete de parcare, abonamente de parcare,
legitimaţie sau autorizaţie de parcare gratuită falsificate se sancţionează cu amendă de
la 110 lei la 330 lei şi se va face apel pentru urmărirea faptelor celor vinovaţi.
h)
Oprirea/staţionarea/parcarea
unor
microbuze/furgoane/camioane/autobuze/autocare/ TIR-uri în parcările pentru
autoturisme, unde nu sunt amplasate indicatoare pentru parcarea categoriilor de
autovehicule menţionate, se sancţionează cu amendă de la 330 la 550 lei;
Art. 4 În cazul lucrărilor care urmează a fi efectuate în locurile de parcare
publice cu plată, concedentul va informa pe concesionar cu trei zile înainte de începerea
lucrărilor.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul de
administrarea domeniului public și privat și compartimentul juridic în vederea încheierii
actului adițional la Contractul de concesiune de servicii nr. 4170 din 23.06.2011 privind

delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a parcărilor publice cu plată din
municipiul Marghita.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Bihor,
Primarului municipiului Marghita, Biroului de Administrarea domeniului public și
privat, Compartimentului juridic, SC Stocarpark SRL, spre afișare, la dosar.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
JUDETUL BIHOR

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al aparatului de
specialitate al primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate
Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în sedinţă ordinară din
data de 31 octombrie 2013;
Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr.8824 din 23.10.2013,
întocmit de compartimentul gestiune resurse umane, prin care se propune aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Functionare al aparatului de specialitate al primarului
municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate;
Ţinând cont de prevederile art.61 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, a Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, a Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită al
funcţionarilor publici, actualizată şi a Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită al
personalului contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b) şi art.45 din Legea
administaţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Marghita nr.67/24.05.2012 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al aparatului de specialitate al
primarului municipiului Marghita şi a instituţiilor subordonate.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor,
Primarului municipiului Marghita, compartimentelor din aparatul de specialitate al
primarului şi instituţiilor subordonate, spre afişare, pe site-ul instituţiei
Preşedinte de şedinţă
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarare
privind stabilirea criterilor si obiectivelor pe anul 2013-2014 pentru functia de director
din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita

Consiliul local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinară
din 31 octombrie 2013
Vazand referatul de specialitate inregistrat sub nr. 8942 din 28.10.2013
Cu avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local
Luând act de HCL nr. 96 din 18.09.2013 privind privind aprobarea
procedurilor si criteriilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea functiei
vacante de director din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si
Salubrizare Marghita
In temeiul art. 63 alin. 7 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locală, R, cu completările şi modificările ulterioare
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă indicatorii de performanţă pe baza cărora se efectueză evaluarea anuală
a directorului SPAACS pentru 2013/2014:
A. Indicatori de management
- capacitatea de a organiza , de a conduce şi de a coordona
grad de realizare propus 90 %

B. Indicatori economico-financari
- executia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat
grad de realizare propus 100 %
- stabilirea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor
grad de realizare propus 60 %
- grad de recuperare creanţe sub un an
grad de realizare propus 60%
- grad de recuperare creanţe peste un an
grad de realizare propus 20%

- grad de incasare a taxelor
grad de realizare propus 75 %
- reducerea datoriilor la bugetul de stat, la furnizori
grad de realizare propus 30 %
C. Indicatori de calitate
- numărul de reclamaţii / plângeri a beneficariilor serviciului , analizate si refuzate

-

grad de realizare propus 100 %
nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite de lege.
grad de realizare propus 100 %

Art. 2 Se aproba criteriile de evaluare , după cum urmează:
-

cunoştinte despe scopul, obiectivele şi rolul compartimentului in cadrul institutiei
capacitatea de a lua decizii optime si asumarea răspunderii in legatura cu acestea
capacitatea de organizare si de coordonare a activitatii serviciului
capacitatea de a crea in serviciul condus un climat stimulativ, neconflictual si de
buna colaborare cu alte institutii

Art. 3 Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face
cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.
Pentru a obţine nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de
evaluare se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu
de performanţă.
Art. 4
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum
urmează:
a) între 1,00 si 2,00 - nesatisfăcător;
b) între 2,01 si 3,50 - satisfăcător;
c) între 3,51 si 4,50 - bine;
d) între 4,51 si 5,00 - foarte bine.
(2) Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.
Art. 5 Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, spre afişare,
S.P.A.A.C.S. Marghita , primarul municipiului Marghita.
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