
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

27.09.2012   şi a procesului verbal a sedintei  ordinare  a  Consiliului Local din 
16.08.2012 

 
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
27. 09. 2012 , 
     Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr .     din  20.01.2012 
     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  rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2012 
                     Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia de buget finante 
                                                   Comisia juridică 

      2. Proiect de hotărâre privind  majorarea tarifelor pentru colectarea, transportarea si 
depozitarea gunoiului menajer  de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă, 
Canalizare şi Salubritate , începând cu 1.10.2012 

                     Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia de buget finante 
                                                   Comisia juridică 

     3. Proiect  de hotarâre   privind majorarea tarifelor la canalizare, apă, şi epurare 
biologică utilizate de Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubritate , 
începând cu 1.10.2012 

                     Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia de buget finante 
                                                   Comisia juridică 

    4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scutirii de la impozitul datorat pe teren de către  
Composesoratul Urbarial “ Pădurea Verde” Marghita  si Composesoratul Stejarul Cheţ ,  
potrivit dispozitiilor Codului Fiscal   

                     Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia de buget finante 
                                                   Comisia juridică 



   5.Proiect de hotarare  privind numirea reprezentantilor consiliului local  in consiliul de 
administratie precum şi în comisia  de evaluare si asigurare a calitatii învăţământului  
CEAC la unităţile scolare  si prescolare din  UAT Marghita  

                     Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                     Raport de avizare: Comisia socială, cultură, tineret  

  6. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces  şi a Listei  
solicitanţilor care nu au acces  la acordarea locuinţelor construite  prin fonduri ANL 

                Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                                    Comisia juridică 
7. 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 
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare şi  aprobarea preţului de 
vânzare, a  imobilului, teren intravilan  în suprafaţă de 600 mp, situat în localitatea 
Ghenetea  nr.36/B , având nr. cad.963, proprietate privată a  municipiului Marghita, 
ocupat cu construcții administrative și social culturale proprietate a S.C. IONICA 
PRESTCOM S.R.L. GHENETEA 

                Initiator: Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de urbanism 
                                                    Comisia de buget, finante si administrarea domeniului 
public si privat 
                                                     Comisia juridică 
9. 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 
10.Proiect de hotărâre  pentru constituirea unor numere cadastrale  din terenuri aflate în 
domeniul public al municipiului  Marghita. 

          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
                                              Comisia juridică 
 
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 74 din 24.06.2010 privind  
constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT GROUP  

          Initiator: primar, Pocsaly Zoltan  
                Raport de avizare : Comisia juridică  



12. Informare privind stadiul  de pregătire a unităţilor de învăţământ din municipiul 
Marghita  pentru anul scolar 2012-2013 . 
 
13. Probleme curente.  
                                            
 
Art. 2  Se aproba procesul verbal al sedintei anterioare a consiliului local.  
 
Art. 3  Se comunica prezenta cu  Institutia Prefectului, Primarul municipiului Marghita,  
la dosar, spre afisare  
 
 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 Marghita, Nr.26  din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

   
Hotărâre 

- privind majorarea tarifelor pentru colectarea, transportarea si depozitarea 
gunoiului menajer  de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi 
Salubritate  
 
 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 
27.09.2012 
          Având în vedere adresa SPAACS nr.  1497/12.09.2012  cu nr. de inregistrare la 
Primaria Marghita  6781/17.09.2012 
           Luând act de Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 
potrivit căreia s-a dispus încetarea activităţii  depozitului  de deşeuri  existent la Marghita 
începând cu anul 2010 ;precum şi contractul de prestări servicii publice de depozitare 
incheiat de SPAACS Marghita cu S.C.ECO  Bihor S.R.L.cu sediul în Oradea  Sos. 
Borsului nr. 3/N 
         Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante din cadrul Consiliului local  
          Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilitatii  publice nr. 51/2006, cu 
modificarile si completările ulterioare 
          In baza art. 36 alin. 4 lit.c din Legea 215/2001  legea administratiei publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare 
                                                        
                                                         Hotărăşte: 
 

Art. 1  Se aprobă majorarea tarifului pentru colectarea, transportul şi depozitarea 
gunoiului menajer la  58,57 lei/mc si   9.95 lei/pers. /lună. Tariful contine TVA.                                         

    Art. 2 Prezenta hotărâre se comunica cu . 
                                           Institutia  Prefectului Bihor 
                                           Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi 
Salubritate Marghita 
                                           Primarul muicipiului Marghita 
                                           La dosar. 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 Marghita, Nr.28  din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 9  consilieri , 6 impotriva , 1abtinere din 16 prezenti  
 



JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 

                                     
   

Hotărâre 
- privind majorarea tarifelor la canalizare, apă, şi epurare biologică utilizate de 
Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubritate , începând cu 
1.10.2012 
 
 
 

Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinţa ordinară din 
27.09.2012 

          Având în vedere: 

- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubritate nr. 
1217/10.09.2012 cu nr. de inregistrare la Primaria Marghita  de 6782 din 17.09.2012 
însoţită de memoriile justificative 

- văzând avizul  eliberat de Autoritatea Naţională de Reglementare  pentru Serviciile 
Comunitare de utilităţi Publice nr. 2381509 din 29.08.2012 privind stabilirea 
preţurilor la apa potabilă, a tarifelor la canalizare şi epurare biologică pentru 
prestatorul S.P.A.C.S Marghita  

- Cu avizul favorabil al comisiei de buget finante din cadrul Consiliului local  
- În conformitate cu prevederile art. 34 alin. 5 din legea  nr. 241/2006 , legea servicului 

de alimentare cu apă şi canalizare , cu modificările şi completările ulterioare 
- In baza dispoziţiilor Legii 215/2001, legea administratiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă majorarea tarifelor la apă, canal si epurare biologică   după cum 
urmează: 

 

Activitate Tarif fără TVA                  -LEI/mc 

APA  

-populatie  3,36 

-agenti economici 3,36 

CANAL  

-populaţie 0,95 

-agenţi economici 0,95 



EPURARE BIOLOGICĂ  

-populaţie 0,63 

-agenţi economici 0,63 

 
      
             Art. 2 Tarifele se vor pune în aplicare începând cu 1.10.2012 
 
             Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu . 
                                           Institutia  Prefectului Bihor 
                                           Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi 
Salubritate Marghita 
                                           Primarul muicipiului Marghita 
                                           La dosar. 
 
 
 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marghita, Nr.29  din 27 septembrie 2012 
 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 9 consilieri , 1 abtinere , 6 impotriva  din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
                                                                                                                       
                                                        HOTĂRÂRE 
-pentru aprobarea scutirii de la impozitul datorat pe teren de către  Composesoratul 
Urbarial “ Pădurea Verde” Marghita  si Composesoratul Stejarul Cheţ ,  potrivit 
dispozitiilor Codului Fiscal   
 
 
       Consiliul local al municipiului Marghita , intrunit in sedinta ordinară din 27  
septembrie 2012  
 
       Avand in vedere : Raportul de specialitate  al biroului impozite si taxe locale  nr. 
1/3128 din 18.09.2012 întocmit de d-na sef birou taxe si impozite locale ec. Diaconu 
Anca  
                                      Solicitările  motivate ale Composesoratului  Urbarial  
“ Pădurea Verde” Marghita  si Composesoratul Stejarul Cheţ  depuse atât în mai-iunie 
2012 cât si  cererea depusă sub nr. 1/3128/17.09.2012 a Composesoratului Urbarial 
Pădurea Verde Marghita.  
         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 “ pădure” în suprafaţă de 174,41 ha si terenul avand categoria de 
folosinţă „ păşune” în suprafaţă de 188,50 ha  pentru Composesoratul Urbarial „ Pădurea 
Verde” Marghita. 
Art. 2  Se aprobă scutirea de la impozitul datorat pentru terenul extravilan  având 
categoria de folosinţă „ pădure” în suprafaţă de 97,75 ha şi terenul având categoriade 
folosinţă „ păşune” în suprafaţă de 111,65 ha pentru Composesoratul Stejarul Cheţ.  
Art. 3 Scutirea  prevăzută la art. 1 şi 2  se aplică cu începere de la data  întâi a lunii 
următoare celei în care au fost  înregistrate documentele justificative depuse de către 
solicitanti 
Art. 4  Prezenta hotarare  se comunica cu : Composesoratul  Stejarul Chet, 
Composesoratul Urbarial Pădurea Verde Marghita,  Biroul de taxe si impozite locale , la 
dosar.  
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
Marghita, nr. 30 din 27.09.2012 
Adoptată cu votul “ pentru”  a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                                                                                                                           
      
 
    
     HOTARARE 
privind numirea reprezentantilor consiliului local  in consiliul de administratie 
precum şi în comisia  de evaluare si asigurare a calitatii învăţământului  CEAC la 
unităţile scolare din  UAT Marghita  
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit în sedinta ordinara 
din 27 septembrie 2012 

 
Avand in vedere solicitările unităţilor scolare şi prescolare  care functionează în 

raza teritorial –administrativă a municipiului Marghita 
  Luând în considerare art.  96 lit. c din Legea 1/2011 din 5.01.2011 , legea 
educatiei  naţionale 

In conformitate cu  art. 11 şi 12 din Legea 87/2006  pentru aprobarea 
OUG nr. 75/2005 privind asigurarea  calitatii in invatamant  

In baza art.36 alin. 6 pct. 1 din Legea 215/201, legea administraţiei publice 
locale, R, cu modificările si completările ulterioare 

 
                            Hotărăşte: 
 

             Art. 1 Se aproba desemnarea  în consiliul de administratie la unităţile de 
invatamant din raza teritorală a localităţii : 

 
Colegiul  National „Octavian Goga”   a   domnilor   Durnea Cosmin 
                                                                                     Maries Mihaela 
                                                                                     Pop Viorel 
 
Liceului  Tehnologic  „Horea”             a  domnilor   Maries  Mihaela 
                                                                                    Carp Mariana 
 
Liceului Teoretic „Horvath Janos”      a domnilor     Arkosi Anton  
                                                                                     Horvath Sandor 
                                                                                     Papai Iosif 
 
 Art. 2 Se aproba desemnarea  în  comisia  de evaluare si asigurare a calitatii 
învăţământului  CEAC  la : 
 
  Colegiul National Octavian Goga a   d-nei   Carp Mariana 
 
 
  Liceului Teoretic Horvath Janos   a    d-lui  Almasi Stefan  



  
  Liceului Tehnologic  Horea   a            d-lui   Durnea Cosmin  
 
          Art. 3    Se aproba desemnarea  in consiliul de administratie la gradinitele cu 
program prelungit din raza teritorală a localităţii  a urmatorilor consilieri : 
 
Gradinita cu program prelungit nr. 1   d-na      Nagy Gabriella  
Gradinita cu program prelungit nr. 2   d-l        Cheregi  Gheorghe 
Gradinita cu program prelungit nr. 4   d-l         Sandor Emil  
 
            Art. 4 Prezenta hotarare se comunica cu Instituţia Prefectului Bihor, Unitatilor de 
invatamant , primarul municipiului Marghita, persoanelor desemnate 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
 
 
 Marghita, Nr.31  din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA         
                                      

            
     HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces  şi a Listei  solicitanţilor 
care nu au acces  la acordarea locuinţelor construite  prin fonduri ANL 

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

 Având în vedere expunerea de motive a domnului  Lucaciu Cornel  - şef  birou 
administrare a domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, în calitate de secretar al Comisiei sociale de analiză,inregstrat sub nr. 6187 
din 19.09.2012 

 prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL,  
 prevederile H.G. nr.592/2006 privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare 

a Legii nr.152/1998, cu modificările ulterioare,  
Regulamentul cadru , modalitatea , criteriile  de analiză şi soluţionare a cererilor de 

atribuire a  locuinţelor  , aprobat prin HCL nr.  58/2009, 
Graficul calendar de lucru al comisiei sociale  de analiză  a solicitărilor de locuinţe 

ANL, aprobat prin HCL nr.16/02.08.2012,  
        Luând act de Procesul verbal nr. 6186/19.09.2012 încheiat cu ocazia  întrunirii 
Comisiei sociale  de analiză şi soluţionare a solicitărilor de locuinţe  pentru tineri 
destinate închirierii în baza Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL 
       Cu avizul comisiei  de administrare a domeniului public si privat din cadrul 
Consiliului Local  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 şi art. 115  lit.b Legii 215/2001, legea 
administraţiei   publice locale  

Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aproba lista solicitanţilor care au acces la locuinţă  prin indeplinirea 
prevederilor punctului A  din criteriile-cadru , conform anexei 1 

 
Art. 2  Se aproba lista solicitanţilor care  nu au acces la locuinţă  prin neindeplinirea 

prevederilor punctului A  din criteriile-cadru , conform anexei 2 
 

Art. 3 Prezenta hotarâre se comunica cu: Institutia Prefectului Bihor, primarul 
municipiului Marghita , Biroului de administrare a domeniului public şi privat, spre 
afişare . 

 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 Marghita, Nr.32  din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti  



Consiliul Local al Municipiului  Marghita  
 
 

HOTĂRÂRE  
- pentru constituirea unor numere cadastrale 

din terenuri aflate în domeniul public al municipiului  Marghita. 
 

 
Consiliul Local  al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară  din 27 

septembrie  2012 
             Având în vedere referatul de specialitate al  compartimentului de cadastru din 

cadrul  Directiei Tehnice inregistrat sub nr. 6736  din 13.09.2012  

             Cu avizul comisiei de buget finante si administrare a domeniului public si privat  
si al comisiei juridice,  
            In baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 215/2001, 

legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

                                                       

Hotărăşte. 
Art. 1  Se aprobă constituirea  unor  numere  cadastrale pe terenuri  proprietate privata  a 
municipiului Marghita, după cum urmează: 
 

Nr.cad. 
nou 

Supr. 
nr.cad. 
(mp) 

Nr.topo. 
vechi 

Cota/intreg Carte Funciara observatii 

 49 362/2 
355/3 

34/1072 mp. 
15/511 mp. 

- C.F. nr. 100901 - 
Marghita 

- C.F. nr. 100921 - 
Marghita 

Teren propr. privata a 
orasului,constr. garaj pers. 

fizica I.L.Caragiale CT3 

 43 362/2 
355/3 

22/1072 mp. 
21/511 mp. 

- C.F. nr. 100901 - 
Marghita 

- C.F. nr. 100921 - 
Marghita 

Teren propr. privata a 
orasului,constr. garaj pers. 

fizica I.L.Caragiale CT3 

 22 23/4 22/375 mp. 
- C.F. nr. 101051 - 

Marghita 

Teren propr. privata a 
orasului,constr. garaj pers. 
fizica P-ţa Independenţei 

 414 
78/4 250 

- C.F. nr. 2633 - 
Marghita 

Teren şi constructii propr. 
pers. fizica str. Litoralului nr. 

13, fam. Popp 

78/5 164/586 
- C.F. nr. 102331  - 

Marghita 
Teren propr. privata a mun. 

Marghita 

 106 
1964/2 
1964/3 

64/2471 
42/6827 

- C.F. nr. 110 – 
Marghita 

- C.F. nr. 305 – 
Marghita 

Teren in proprietatea privata 
a 

 mun. Marghita (acces 
TRW) 

 



Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Compartimentul de 
cadastru. 
 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica cu :  Institutia Prefectului Bihor, Primarul 
municipiului Marghita, Directia Tehnica -Compartimentul de  cadastru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 
 
 Marghita, Nr.33 din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 16 consilieri din 16 prezenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
                              

Hotărâre 
  - pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 74 din 24.06.2010 privind  constituirea 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT GROUP  

 
Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţa ordinară din data de 

27.10.2012, 
Având în vedere solicitarea  Directiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeten 

Bihor nr.10572 din 17 septembrie 2012  
Ţinând cont de prevedere: 

- art. 11, 12, 13, ale art. 36, alin. (7), lit. c) şi ale art. 92 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

-  Legii serviciilor de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

-  Legii nr.27 din 2007 privind aprobarea OUG nr. 61 din 2006 pentru modificarea 
şi completarea OUG nr.78 din 2000 privind regimul deşeurilor, ale H.G. 
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice, 

-  Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art. 45 şi 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRÂŞTE 

Art. 1  Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local   nr. 74/2010 care va avea  
următorul continut: 
          Se imputerniceste  domnul Pocsaly Zoltan , primar al municipiului Marghita 
să reprezinte Consiliul Local Marghita în Adunarea Generală a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP . 
 
Art. 2 Celelalte articole ale hotararii mai sus mentionate raman neschimbate.  
 
Art.3  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
- Consiliul Judeţean Bihor Direcţia Tehnică- Compartimentul Unitatea  de 
Implementare a Proiectului  

                     -     Primarul municipiului Marghita 
 
Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
Almasi Stefan             Demeter Cornelia  
 
 Marghita, Nr.34  din 27 septembrie 2012 
 Adoptată cu votul “ pentru” a 16 consilieri , din 16 prezenti  


