
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

Hotărâre 

privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local pentru anul 2013, 

trimestrul IV pentru proiectele depuse de asociații culturale și sportive 

 pentru activități nonprofit de interes local 

 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința ordinară din 26 

septembrie 2013, 

 

Având în vedere Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de 

la bugetul local al municipiului Marghita pentru actvități non profit de interes local aprobat 

prin HCL nr. 35/25.04.2013, 

Cu respectarea sumelor prevăzute în bugetul local pentru activități culturale și 

sportive prezentate prin referatul nr. 7837 din 23.09.2013 a biroului buget contabilitate, 

În baza procesului verbal nr. 7717 din 13 septembrie 2013 a comisiei de evaluarea și 

selecție a proiectelor  sportive și culturale, 

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, 

Luând act de avizul favorabil a Comisiei buget finanțe și a Comisiei de învățământ, 

cultură, sport și tineret, 

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

Hotărăște 

 

Art. 1   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2013, 

trimestrul IV destinate activităților culturale astfel: 

 

Grupul Tinerilor Marghiteni pentru proiectul Turneu pentru viitor - 300 lei, 

Fundația Marah pentru proiectul Concurs regional de cunoștințe biblice - 2000 lei, 

Asociația Liceului tehnologic Horea pentru proiectul Balul bobocilor 2013 – 3000 lei, 

Asociația Liceului tehnologic Horea pentru proiectul Serbarea pomului de Crăciun 

2013 – 3000 lei, 

Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag pentru proiectul Amintiri  din  copilărie - 7700 

lei. 



 

Art. 2   Se acordă următoarele sume din totalul prevederilor bugetare pe anul 2013, 

trimestrul IV destinate activităților sportive astfel: 

 

Clubul Sportiv Ciclism Marghita pentru proiectul Competiția sportivă națională Cupa 

Marghita Circuit - 3000 lei 

Clubul Sportiv Partyum pentru proiectul Participare la Campionatul Mondial de Șah 

Al-Ain din Emiratele Arabe Unite - 8287 lei. 

 

Art. 3   Sumele repartizate și nefolosite din orice motive vor fi transferate în alte 

capitole bugetare. 

 

Art. 4   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

contabilitate și Compartimentul juridic. 

 

Art. 5   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 

                     Cheregi Gheorghe                   jr. Demeter Cornelia 

 

 

 

Marghita, 

Nr. 104 din 26 septembrie 2013. 

 

Adoptată cu 14 voturi pentru, 1 abținere din 15 consilieri prezenţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                                                                                                                

 

                                         

                                                            Hotărâre 

- 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 

 

 

 Consiliul local al municipiului Marghita întrunit în sedinta extraordinară din 18.09.2013 

               Văzând referatul de specialitate nr. 7522 din 12.09.2013  al Compartimentului gestiune 

resurae umane – d-na Koszta Tunde  

                Luând act de vacantarea postului  de director la SPAACS Marghita prin  Dispozitia 

Primarului nr.386 din 30.08.2013 

                  In conformitate cu prevederile  art. 63 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locală;  cu art. 12 alin. 2 din Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 

modificările şi completările  ulterioare  si HG nr. 286/2001 pentru  aprobarea Regulamentului-cadru  

privind stabilirea  principiilor generale  de ocupare a unui post  vacant sau temporar vacant 

corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice 

                 Cu avizul favorabil al  comisiei juridice din cadrul Consiliului Local  

                                            

                                                     Hotărăşte: 

 

Art. 1   Se aprobă Regulamentul privind aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea 

concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director din cadrul Serviciului Public  de Alimentare 

cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita , in  forma  prevăzuta la anexa nr. 1 , anexă care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 



Art. 2 Se aprobă atribuţiile postului de director al Serviciului Public  de Alimentare cu Apă, 

Canalizare şi Salubrizare Marghita  în  forma  prevăzuta la anexa nr. 2 , anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 3 Se aprobă  bibliografia pentru ocuparea postului de director al Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita prevăzută la anexa nr. 3  

 

 Art. 4  Pentru  numirea ca membri în comisia de concurs  / in comisia  de solutionare a 

contestatiilor prin dispozitia primarului se desemnează din randul consilierilor locali următoarele 

persoane: 

            Comisia de concurs  Arkosi Anton –consilier UDMR 

                                             Timar Iulius   -consilier   PSD 

                                             Ciarnau   Claudiu –consilier PNL 

 

            Comisia de contestatie Papai Iosif –consilier UDMR 

                                                 Maries Mihaela-consilier PPDD 

                                                 Sandor Emil-consilier  PNL 

 

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor,  spre afişare, la dosar , 

Compartimentul de resurse umane ; primarul municipiului Marghita 

 

 

 Presedinte de sedinţă                                                        Contrasemnează 

Cheregi Gheorghe                                                                 Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita,  

 

Nr.96 din 18 septembrie 2013 

 

 

Adoptată cu votul  a  17 consileri din 17 consilieri prezenti  

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  

 

 

 

                                                 Hotarare 

- pentru cuprinderea  unor terenuri   în domeniul public al orasului Marghita 

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinara din 26 septembrie 2013  

 

Văzând  referatul de specialitate al  Compartimentului de cadastru  inreg. cu nr. 7818  din 

20.09.2013 si avizul favorabil al comisei de specialitate  

 In baza  art. 36 alin. 2 lit. c  din Legea nr.  215/2001, legea administratiei publice locale, r, 

cu modificarile si completarile ulterioare , Legea nr. 7/1996, legea cadastrului şi publicitatii 

imobiliare , Legea 213/2001, privind domeniul public si regimul acestuia  

                                                  

 

                                                                   Hotaraste: 

 

Art. 1 Se aproba cuprinderea in domeniul public a municipiului Marghita a urmatoarelor suprafete 

de teren:  

 1. – suprafaţa de 2600 mp. cu nr. cadastral 98, inscris in C.F. 102757 Marghita,  

 2. – cota de 64/939 mp. din nr. topo. 443, inscris in C.F. 2684 Marghita,  

 3.   – cota de 76/370 mp. din nr. topo. 442/2, inscris in C.F. 2684 Marghita 

 4. – cota de 306/579 mp. din nr. topo. 381/5, 382/3, inscrise in C.F. 102556 Marghita, 

 

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul de cadastru  din cadrul 

Primariei Municipiului Marghita . 

 

Art. 3     Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  Compartimenului de 

cadastru, Primarul Municipiului Marghita, spre afisare. la dosar.  

 

               Presedinte de sedinta                                                 Contrasemeneaza 

                   Cheregi Gheorghe                                                 Demeter Cornelia  

 

Marghita, la 26 septembrie 2013 

Nr.105 

 

Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

                                                                                                

                                                                                          

                                             HOTARARE 

pentru trecerea unor terenuri  aferente unor constructii proprietate privata a 

unor persoane fizice si persoane juridice din domeniul public în domeniul 

privat al localităţii 

 

         Consiliul Local al municipiului Marghita întrunit în şedinţa ordinară din  

26 septembrie 2013  

 

                 Avand in vedere referatul nr. 7789 din 20.09.2013  al compartimentului de 

cadastru privind cuprinderea in domeniul privat a localitatii a unor terenuri ocupate cu 

constructii de unde reise lipsa de utilitate publica a acestor terenuri  

                   Avizul favorabil al comisei juridice şi al comisiei de administrare a 

domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local  

  -art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia; 

             În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 şi art. 122 din Legea nr. 

215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, 

 

                                                         Hotărăste: 

 

Art. 1  Se aprobă cuprinderea in domeniul privat  a localitatii  a următoarelor 

terenuri: 

 

 – suprafaţa de 23 mp. cu nr. cadastral 102510, inscris in C.F. 102510 

Marghita, – proprietar domeniul public al mun. Marghita conform  poz. B3 - 

reprezentând teren neafectat de utilitate publică situat în mun. Marghita str. Aleea 

Înfrăţirii ocupat de garaj auto proprietatea lui Vespremi Iosif şi soţia Vespremi Maria. 

 – suprafaţa de 23 mp. cu nr. cadastral 102503, inscris in C.F. 102503 Marghita, – 

proprietar domeniul public al mun. Marghita conform  poz. B3 - reprezentând teren 

neafectat de utilitate publică situat în mun. Marghita str. Aleea Înfrăţirii ocupat de 

garaj auto proprietatea lui Meszaros Stefan şi soţia Maria Erica. 

 – cota de 275/2036 mp. din nr. topografic 426, 427, inscris in C.F. 100780 Marghita, 

– proprietar domeniul public al mun. Marghita conform  poz. B8 - reprezentând teren 

neafectat de utilitate publică situat în mun. Marghita str. Calea Republicii ocupat de 



construcţie proprietatea lui S.C. SUIUG N.S. IMPEX S.R.L. şi având drepul de 

folosinţă fără termen asupra acestui teren. 

– cota de 325/532 mp. din nr. topo. 379/3, inscris in C.F. 100765 Marghita, precum şi 

    – cota de 580/741 mp. din nr. topo. 381/4, inscris in C.F. 102719 Marghita,– 

proprietar domeniul public al mun. Marghita, reprezentând teren neafectat de utilitate 

publică situat în municipiul  Marghita str. Calea Republicii ocupat de Catedrala 

Ortodoxă din Marghita.  

 

            

        Art. 2  Prezenta hotarare se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor,  

Compartimenului de cadastru, Primarul Municipiului Marghita, spre afisare. la dosar.  

 

       Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri în sensul notării in Cartea 

Funciara se incredintează Compartimentul de cadastru din cadrul Directiei tehnice.  
             

       Presedinte de sedinta                                                 Contrasemeneaza 

             Cheregi Gheorghe                                                 Demeter Cornelia  

 

Marghita, la  26 septembrie 2013  

Nr. 106 

 

Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

                                                       HOTARARE 

- privind aprobarea Planului de amplasament  şi delimitare  a corpului de proprietate in 

suprafată de 110 mp. , teren intravilan in vederea construirii unui WC public 

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit   in sedinta  ordinară din 26 septembrie 

2013 

 

           Având   în vedere   referatul de specialitate nr. 7836 din 23.09.2013 întocmit de 

compartimentul de cadastru , avizul favorabil al comisiei de specialitate  

           In conformitate cu dispozitiile legii cadastrului nr. 7/1996 

           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  

 

                                                 Hotărăşte: 
 

Art. 1   Se aproba trecerea in domeniul  public al municipiului Marghita a cotei de  44/1216 mp. din 

nr. topografic 428/4 înscris in C.F. 5727 Marghita. 

Art. 2  Se aprobă constituirea unui nr. cadastral pentru cota de 44/1216 mp. din nr. topografic 428/4 

prevazut la art. 1 

Art. 3   Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciară pentru înscrierea  numărului  cadastral 

constituit  la art. 2 din prezenta hotărâre , în proprietatea publică a municipiului Marghita.  

Art. 4   Se aprobă dezmebrarea cotei de 66 mp.  din nr. cadastral 101886 înscris in CF nr. 101886- 

proprietatea publica a localităţii  

Art. 5  Se aprobă Planul de amplasment si delimitare a corpului de proprietate in suprafata de 110 

mp, teren intravilan in vederea construirii unui WC public prin alipirea suprafeţei de 44 mp. din nr. 

topo 428/4 cu suprafaţa de 66 mp. din nr. cad. 101886. 

Art. 6 Cu ducerea la indeplinire se încredintează  Compartimentul cadastru din cadrul Directiei 

tehnice 

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunica cu Institutia Prefectului Bihor, Directia tehnica-Comp. 

Cadastru , primarul municipiului Marghita, la dosar.  

 

             Presedinte de sedinta                                                      Contrasemeneaza 

              Cheregi Gheorghe                                                           Demeter Cornelia  

 

Marghita, la 26 septembrie 2013 

Nr.107  

Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                                                                                                                 

Hotărâre 

- pentru aprobare constituire numere cadastrale din terenuri aflate in domeniul privat al 

localităţii  

 

Consiliul local al municipiului Marghita întrunit in sedinta ordinară din 26 septembrie 

2013  

 

Având in vedere referatul de specialitate  inregistrat  sub nr. 7835 din 23.09.2013 al 

Compartimentului cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita 

In temeiul Legii nr. 7/1996, legea cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi 

completările ulterioare  

In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. c din  Legea 215/2001, R, Legea administratiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare  

 

                                               Hotaraşte: 

 

Art. 1 Se aprobă constituirea unor numere cadastrale pe terenuri , proprietatea privata a localităţii , 

după cum urmează: 

 

Nr.cad. nou 
Supr. nr.cad. 

(mp) 
Nr.topo. 

vechi 
Cota/intreg Carte Funciara observatii 

 
12 18/5 12/502 mp. - C.F. nr. 100743 - Marghita 

Teren propr. privată a orasului, str. 
Eroilor, nr. 3, concesune SC ALOE 

FARM SRL ptr. obţinere aut. construire 

 
387 2243/2 387/59929 mp. - C.F. nr. 50463 - Marghita 

Teren propr. privata a orasului, str. 
Progresului în incinta fostei U.M . 01020, 

pentru vînzare cu licitaţie publică 

 
1110 1735/1 1110/931536 mp. - C.F. nr. 100088 - Marghita 

Teren propr. privata a orasului, situat pe 
str. Brânduşei, (dealul viilor) ptr. 

construire case sociale 

 

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se încredinţează: Compartimentul de cadastru din cadrul Directie 

tehnice 

 

Art. 3 Prezenta sub forma de hotărâre se comunica cu : Instituitia Prefectului Bihor, Primarul 

municipiului Marghita, Comp. Cadastru, spre afişare , la dosar 

 

 

          Presedinte de sedinta                                                 Contrasemeneaza 

             Cheregi Gheorghe                                                 Demeter Cornelia  

 

Marghita, la  26 septembrie 2013 

Nr.108  

 
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                                                                                                                 

                                             HOTĂRÂRE 

- pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite pentru tineri din 

fondurile ANL  

 

 

       Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit în şedinţa ordinară din 26 septembrie 

2013  

               Având în vedere referatul de specialitate  nr.7820/20.09.2013  întocmit de d-na Burlibasa 

Ioana din cadrul Biroului de administrare a domeniului public si privat  

                Cu avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului local  

                In temeiul Legii nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind infiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte; 

                   a H.G. nr. 962/2001, actualizata, privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 

pentru Locuinte; 

                      a Legii nr. 85/1992, republicata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie 

construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat; 

                      a Ordinului  nr. 2401 din 30 iulie 2013 privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru 

patrat, pentru anul 2013, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri 

                In baza Legii  nr.215 din 23 aprilie 2001- Legea administraţiei publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

                                                        Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă regulamentul de vanzare a locuintelor construite pentru tineri din fondurile ANL , 

conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2  Prezenta hotărâre se va comunica: 

                      Directiei tehnice- Biroului de administrare a domeniului public si privat 

                      Institutiei Prefectului Bihor 

                      Primarului municipiului Marghita 

                      Aducerea la cunoştinţa publica prin afisare la sediul institutiei , site-ul institutiei, 

aducerea la cunoştinta chiriasilor ANL  

                       La dosar  

      

      Presedinte de sedinta                                                 Contrasemeneaza 

             Cheregi Gheorghe                                                 Demeter Cornelia  

Marghita, la 26 septembrie 2013 

Nr.102  
Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 

 



ANEXA la Hotararea Consiliului Local nr.102 

REGULAMENT  

           DE VANZARE A LOCUINTELOR DE TIP A.N.L. 

C A P I T O L U L  I  

Scop si definitii 

Art.1. Dispozitil Generale 

1.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general, principiilor si a 

procedurii privind vanzarea locuintelor de tip ANL. 

1.2. Baza legala pentru stabilirea cadrului general, principiilor si a procedurii privind 

vanzarea locuintelor de tip ANL o reprezinta: 

 Legea nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind infiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte; 

 H.G. nr. 962/2001, actualizata, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

 Legea nr. 85/1992, republicata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta 

destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau 

bugetare de stat; 

 Ordinul nr. 2401 din 30 iulie 2013 privind stabilirea valorii de inlocuire pe 

metru patrat, pentru anul 2013, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri; 

 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, actualizata, privind institutiile 

de credit si adecvarea capitalului; 

 Legea nr. 227/2007, actualizata, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; 

 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin 

Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,; 

 Ordin nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in 

patrimoniul institutiilor publice; 

 Ordin nr. 634 din 29 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului 

privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea 

inscrierii in cartea funciara; 

 Legea nr.215 din 23 aprilie 2001- Legea administraţiei publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

Art.2. Termeni si expresii  

 

2.1. In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea 

semnificatie:  



 amortizare(A) - valoare calculata in conformitate cu prevederile art. 14 din Normele 

metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul 

institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiel si finantelor nr. 3.471/2008, de 

la data punerii in functiune a locuintei ANL pana la data vanzarii acesteia; 

  amplasamente ANL: Str. Eroilor, nr. 7, Str. Progresului nr. 1, Str. Pandurilor nr. 23, 25, 

38; 

 comision(C) - venit al bugetului local al Municipiului Marghita reprezentand 1% din 

valoarea de vanzare a locuintei(Vvl), suma care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a 

locuintei, in pretul de vanzare al acesteia; 

 data punerii in functiune a locuintei ANL: data incheierii Protocolului de Predare 

Primire intre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in 

care sunt amplasate imobilele ANL si Agentia Nationala pentru Locuinte; 

 locuinte ANL: locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile Legii 

nr. 152/1998, actualizata, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, care fac 

obiectul proprietatii private a statului si sunt administrate de autoritatile administratiei publice 

locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate; 

 pret de vanzare al locuintei ANL(PvI) - valoarea de vanzare a locuintei la care se 

adauga comisionul; 

 pret de vanzare al terenului aferent locuintei ANL(Pv t) - valoarea de piata pe 

metru patrat(VpI/mp)multiplicata cu suprafata de teren - cota parte - aferenta locuintei ANL; 

 solicitant - persoana fizica, titulara a contractului de inchiriere, dupa expirarea a 
minimum 1 an de inchiriere neintrerupta; 

 teren aferent locuintelor ANL (St): suprafata - amprenta la sol plus trotuarul de 

protectie, pe care sunt amplasate imobilele ANL - spatiile locative, suprafata aflata in proprietatea 

privata a unitatilor administrativ-teritoriale; 

 valoare de inventar (Vinv) - valoarea prevazuta in cadrul Protocolului de Predare 

Primire incheiat intre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-

teritoriale in care sunt amplasate imobilele ANL si Agentia Nationala pentru Locuinte; 

 valoarea de vanzare locuinte(Vvl): valoarea de inlocuire pe metru patrat, 

multiplicata cu suprafata construita efectiva(Sc), inclusiv cotele indivize(Cpc), diminuata cu 

amortizarea(A) calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia; 

 valoare de inlocuire(Vi): valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza 

valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre 

A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaja cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea 

medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie 

ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte; 

 valoare de inlocuire pe metru patrat pentru anul 2013 (Vi/mp/2013) — 326 
euro/mp inclusiv TVA — determinata in conformitate cu prevederile Ordinul nr. 2401 din 

30 iulie 2013 privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, pentru anul 2013, in vederea 

vanzarii locuintelor pentru tineri, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza 
incheiate, in conditiile legii, in cursul anului 2012 de catre Agentia Nationala pentru 
Locuinte cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre 
valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul 2012 in 
cadrul Programului de constructii locuinte pentru tineri si valoarea medie ponderata pe 
metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte; 

 valoare de piata/mp teren(Vpt/mp) - valoarea de vanzare euro/mp fara TVA 



conform Raportului de Evaluare intocmit de persoane abilitate; 

 venit mediu brut pe membru de familie — castigul salarial mediu nominal brut 
pe membru de familie obtinut prin insumarea castigurilor salariale brute pe membru de 
familie raportat la numarul acestora; 

C A P I T O L U L  I I  

Procedura de valorificare a locuintelor ANL 

 

Art.3. Vanzarea locuintelor ANL 

 

3.1. Locuintele ANL reprezinta locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, repartizate in 

conditiile art. 8 alin. (3), din Legea nr. 152/1998, republicata si actualizata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. 

3.2. Locuintele ANL prevazute la Art. 3.1., se pot vinde titularilor contractelor de 

inchiriere, in conditiile legii, numai la solicitarea acestora. 

3.3. (1) Vanzarea locuintelor prevazute la Art.3.1. se realizeaza in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 85/1992, republicata si actualizata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu 

alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare 

de stat coroborate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

(2) Vanzarea locuintelor ANL se realizeaza la solicitarea persoanelor mentionate la 

Art. 3.2. dupa expirarea a minimum 1 an de inchiriere neintrerupta catre acelasi titular si/sau catre 

persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii, fara ca vanzarea sa fie 

conditionata de varsta solicitantului; 

(3) Vanzarea mentionata va face obiectul Contractului de Vanzare — Cumparare, 

conform modelului cadru prevazut in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 

3.4. Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, repartizate in conditiile Art. 8, alin. (3), din 

Legea nr. 152/1998 se vand solicitantilor care indeplinesc la data exercitarii optiunii de cumparare, 

urmatoarele conditii obligatorii: 

●  titularul contractului de inchiriere sau membrii familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau 

alte persoane aflate in intretinerea acestuia nu detin o alta locuinta in proprietate, 

inclusiv casa de vacanta; 

●  venitul mediu brut pe membru de familie, la data vanzarii, sa nu depaseasca cu 100% 

salariul mediu brut pe economie; 

● Titularul contractului de inchiriere sau membrii familiei acestuia – sot/sotie, copii 

si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia - pot beneficia o singura data de 

cumpararea unei locuinte pentru tineri destinate inchirierii; 

● Titularul contractului de inchiriere sa aiba Contractul de inchiriere valabil la data efectuarii 

cererii de cumparare, precum si la data vanzarii; 

●  Titularul contractului de inchiriere sa nu aiba debite la plata cheltuielilor cu titlu de chirie 

si intretinere la data efectuarii cererii de cumparare, precum si la data vanzarii. 

3.5. (1)Valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de catre autoritatile administratiei 

publice locale si reprezinta valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita 

efectiva, inclusiv cotele indivize, diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a 

locuintei pana la data vanzarii acesteia. Valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe 



metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in 

cursul anului anterior de catre A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat 

din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul 

anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor 

acestor locuinte; 

(2) Valoarea de vanzare a locuintei(Vvl) se determina dupa urmatoarea formula: 

 

Vvl= Vi/mp x Sc  

Sc= Suap + Cpc 

 

Unde: 

 

Sc – suprafata construita pe apartament; 

Suap – suprafata utila pe apartament; 

Cpc – suprafata cotei parti comune pe apartament. 

 

3.6. Valoarea de inlocuire pe metru patrat(Vi/mp) se stabileste anual prin ordin al ministrului 

dezvoltarii regionale si turismului, ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I. 

3.7. Pentru anul 2013 valoarea de inlocuire pe metru patrat este de 326 euro/mp inclusiv 

TVA — determinata in conformitate cu prevederile Ordinul nr. 2401 din 30 iulie 2013 privind 

stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, pentru anul 2013, calculata pe baza valorii contractelor 

de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului 2012 de catre Agentia Nationala pentru 

Locuinte cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea 

medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul 2012 in cadrul Programului 

de constructii locuinte pentru tineri si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la 

momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte 

Vi/mp2013= 326 euro/mp inclusiv TVA 

3.8. (1) Pretul de vanzare al locuintei se achita integral la data incheierii contractului de 

vanzare -cumparare, din sursele proprii ale solicitantului/beneficiarului si/sau din credite contractate 

de acesta de la institutii financiare autorizate; 

(2) Pretul de vanzare al locuintei (Pvl ) ANL se determina dupa urmatoarea formula: 

Pvl= Vvl + C – A 

C = Vvl x 1% 

Unde: 

 

A - amortizarea - calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data 
vanzarii acesteia; 

C - comision - venit al bugetului local al Municipiului Marghita reprezentand 1% din 

valoarea de vanzare a locuintei(Vvl), suma care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a 

locuintei, in pretul de vanzare al acesteia. 

 



3.9. In cazul cladirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde in 

pretul locuintelor. Centralele termice raman in administrarea Consiliului local al Municipiului 

Marghita pana la vanzarea a jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc. 

3.10. Locuintele ANL nu pot face obiectul unor acte de dispozitie intre vii pe o perioada de 5 

ani de la data dobandirii acestora. Aceasta interdictie se va consemna in cartea funciara concomitent 

cu inscrierea dreptului de proprietate in conditiile legii. 

3.11. Prin exceptie, de la prevederile Art. 3.10., locuintele pot face obiectul unor garantii 

reale imobiliare, constituite in favoarea institutiilor de credit, care finanteaza achizitia acestor 

locuinte, institutii definite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

99/2006, actualizata, privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata prin Legea nr. 

227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

3.12. Institutiile de credit mentionate la Art. 3.12. vor putea valorifica locuintele si anterior 

expirarii termenului de 5 ani prevazut la Art. 3.11., pe calea executarii silite, in conditiile legii, in 

cazul neindeplinirii obligatiilor din contractele de credit de catre proprietarii imobilului. 

3.13. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare, autoritatile administratiei publice 

locale prin care se efectueaza vanzarea potrivit legii beneficiaza de un comision de 1% din valoarea 

de vanzare a locuintei, comision care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei, in 

pretul de vanzare al acesteia 

Art.4. Vanzarea cotei parti de teren aferenta locuintelor ANL 

4.1. (1) Cota parte de teren aferenta locuintelor ANL (Cpt)se vinde de catre consiliile 

locale prin structurile desemnate urmand ca tranzactia mentionata sa faca obiectul Contractului de 

Vanzare — Cumparare, conform modelului cadru prevazut in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 

(2) Cota parte de teren aferenta locuintelor ANL (Cpt) se determina in baza Anexei 

nr. 9 din  Ordinul nr. 634 din 29 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara. 

4.2. Transferul dreptului de proprietate asupra cotei parti de teren aferenta locuintelor ANL 

se realizeaza concomitent cu transferul dreptului de proprietate asupra locuintei ANL. 

4.3. (1) Pretul de vanzare al terenului aferent locuintelor ANL(Pv) se achita integral la data 

incheierii Contractului de Vanzare - Cumparare, din sursele proprii ale solicitantului/beneficiarului 

si/sau din credite contractate de acesta de la institutii financiare autorizate. 

(2) Pretul de vanzare al terenului aferent locuintei ANL(Pv) se determina dupa 

urmatoarea formula: 

 

          Pv= Vpt/mp x Cpt 

 

Unde: 

 

Vpt/mp — valoare de piata/mp teren 

Cpt — Cota parte de teren aferenta locuintelor ANL 

 

4.4. Cota parte de teren aferenta locuintelor ANL nu poate face obiectul unor acte de 

dispozitie intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acesteia. Aceasta interdictie se va 

consemna in cartea funciara concomitent cu inscrierea dreptului de proprietate in conditiile legii. 



4.5. Cota parte de teren aferenta locuintelor ANL poate face obiectul unor garantii imobiliare, 

constituite in favoarea institutiilor de credit care finanteaza achizitia acesteia doar in baza unui acord 

emis in acest sens de catre consiliile locale prin structurile desemnate. 

4.6. Consiliile locale prin structurile desemnate in acest sens vor reintra in proprietatea cotei 

parti de teren aferenta locuintei ANL in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in contractele de 

vanzare — cumparare de catre proprietarul locuintei ANL. 

4.7. Institutiile de credit mentionate la Art. 4.5. nu vor putea valorifica cota parte de teren 

aferenta locuintelor ANL, pe calea executarii silite, in cazul neindeplinirii obligatiilor din contractele 

de credit, anterior expirarii termenului de 5 ani prevazut la Art. 4.4. 

C A P I T O L U L  I I I  

Dispozitii tranzitorii si finale 

Art. 5. Repartizarea sumelor rezultate din valorificarea locuintelor ANL 

 

5.1. Sumele obtinute din vanzarea locuintelor ANL sunt destinate, exclusiv, finantarii 

constructiei de locuinte. 

5.2. Sumele reprezentand valoarea de vanzare a locuintelor ANL se vireaza in contul 

Agentiei Nationale pentru Locuinte, nr. R069TREZ00504712X003359, in vederea finantarii 

programului de locuinte pentru tineri. 

5.3. Sumele reprezentand comisionul de 1% aplicat asupra valorii de vanzare a locuintelor 

ANL se vireaza in contul Administratiei locale Marghita nr. R033TREZ08221390203XXXXX 

deschis la Trezoreria Municipiului Marghita, in vederea reantregirii creditelor bugetare utilizate 

pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare a spatiilor locative mentionate. Sumele 

reprezentând valoarea terenului constituie venit la bugetul local si se virează în contul 

RO76TREZ08221390207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Marghita.  

5.4. Modalitatea de stabilire a pretului de vanzare pentru locuintele ANL respectiv pentru 

cota parte de teren aferenta acestora precum si cea de virare a sumelor incasate cu titlu de "valoare 

de vanzare" va fi supusa controlului financiar preventiv acesta urmand a fi exercitat, conform 

prevederilor legale in vigoare, de catre persoana desemnata prin Dispozitia primarului nr. 90 din 

19.07.2012 

5.5. Auditarea modului de stabilire a pretului de vanzare pentru locuintele ANL respectiv 

pentru cota parte de teren aferenta acestora precum si cea de virare a sumelor incasate cu titlu de 

"valoare de vanzare" va fi realizata de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei 

Municipiului Marghita. 

Art. 6. Recuperarea sumelor rezultate din valorificarea locuintelor ANL 

 

6.1. Pentru plata cu intarziere a sumelor facturate cu titlu de "pret de vanzare pentru 

locuintele ANL" respectiv "pretul de vanzare al terenului aferent locuintei ANL " consiliile locale 

prin structurile desemnate in acest sens vor calcula/stabili/percepe majorari de intarziere/creante 

bugetare accesorii in cuantum legal stabilit pentru creante bugetare. 

6.2. Pentru recuperarea sumelor facturate cu titlu de "pret de vanzare pentru locuintele ANL" 

respectiv "pretul de vanzare al terenului aferent locuintei ANL" consiliile locale prin structurile 

desemnate in acest sens vor proceda la initierea masurilor de executare silita prevazute in O.G. 

92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. 
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Art. 7. Dispozitii finale 

 

7.1. Autoritatile administratiei publice locale vor comunica, lunar— pana la data de 15 a lunii 

in curs pentru luna anterioara, Agentiei Nationale pentru Locuinte situatia privind sumele 

incasate/virate reprezentand valorile de vanzare ale locuintelor ANL in vederea conducerii 

evidentelor prevazute de Legea nr. 152/1998 republicata si actualizata. 

7.2. Autoritatile administratiei publice locale prin structurile abilitate vor comunica, lunar — 

pana la data de 15 a lunii in curs pentru luna anterioara, Prefecturii Judetului Bihor situatia privind 

Contractele de Vanzare — Cumparare avand ca obiect locuinte ANL, in vederea efectuarii 

verificarilor prevazute de Legea nr. 152/1998 republicata si actualizata. 

7.3. Autoritatile administratiei publice locale prin structurile abilitate vor comunica, lunar — 

pana la data de 15 a lunii in curs pentru luna anterioara, compartimentelor abilitate din cadrul 

Primariei Municipiului Marghita, situatia privind Contractele de Vanzare — Cumparare, avand ca 

obiect locuinte ANL, in vederea stabilirii obligatiilor fiscale ce decurg din transferul dreptului de 

proprietate. 

7.4. Autoritatile administratiei publice locale — prin structurile abilitate vor initia procedurile 

legale pentru infiintarea asociatiilor de proprietari la nivelul imobilelor ANL, dupa vanzarea unui 

numar de trei unitati locative din imobil. 

7.5. Contractele de vanzare-cumparare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea 

dispozitiilor art. 8 alin. (3) si ale art. 9 din Legea nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind 

infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, Legea 85/1992 , republicata si actualizata, Legea 

215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare sunt lovite de nulitate absoluta. 

7.6. Constatarea abaterilor prevazute la Art.7, pct. 7.5. respectiv sesizarea instantelor 

judecatoresti pentru constatarea nulitatii inscrisurilor si restabilirea situatiei anterioare se realizeaza 

prin grija prefectilor. 

7.7. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura cu procedura de vanzare a 

locuintelor ANL se va transmite de catre solicitanti/cumparatori sub forma de document scris. 

7.8. Orice document scris va fi trebui inregistrat/transmis de solicitant/cumparator la 

registratura pe adresa Primaria municipiului Marghita, str. Calea Republicii, nr. 1, jud. Bihor. 

Dovada comunicarii o va reprezenta confirmarea de primire semnata si stampilata in cazul expedierii 

prin posta, respectiv documentatia stampilata/datata in cazul depunerii la registratura institutiei.  

7.9. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.  

7.10. Fac parte integranta din prezentul regulament urmatoarea anexa: 

Anexa nr. 1 — Contractul Cadru de Vanzare — Cumparare pentru locuinta 

ANL si terenul aferent acesteia 
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Consiliul Local al Municipiului Marghita 

 

 

                                                 Hotărâre 

- privind modificarea Planului  de ocupare a funcţiilor publice din UAT Marghita pentru 

anul 2013 

 

 

Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta extraordinara din 18.09.2013  

Având în vedere: 

                   Referatul de specialitate nr. 7528 din 12.09.2013  al Compartimentului de resurse 

umane, d-na Koszta Tunde  

                   Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea Planului de 

ocupare a fucțiilor publice  din unitatea administrativ teritorială Marghita 

                    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,  

                  Cu avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local  

                  În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. a) și art. 45 din Legea administraţiei  

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

 

                                         HOTĂRASTE: 

 

Art.1 Se aprobă  modificarea Planulului  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. 

 

 

Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza 

Cheregi Gheorghe                                                          Demeter Cornelia  

 

 

Marghita,  

Nr. 97 /18.09.2013 

 

 
Adoptată cu votul a  17 consilieri din 17 prezenti       

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

 

HOTARARE 

-  pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpurilor  de clădire  reprezentând  “ 

camera de oaspeti (inventar)”-nr. inv. 15 ,  magazine pt. depozitarea alimentelor si obiectivelor 

nr. inv. 11 şi depozit benzina cu pompa instalata nr. inv. 11092  la unitatea de învăţământ 

situată  pe str. 1 Decembrie  nr. 5  Marghita, in vederea scoaterii  din functiune si demolarii .  

 

  

     Consiliul local al municipiului Marghita  întrunit in sedinta ordinară din  26 septembrie   

2013  

 

         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. 7626 din 

16.09.2013  si avizul favorabil al comisiilor 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 , legea administratiei 

publice locale  

                                                               

                                                                    Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din inventarul   domeniului public a clădirii reprezentând 

 “ camera de oaspeti (internat)‖-nr. inv. 15 , avand cod de clasificare  1.6.4.,  magazie pt. depozitarea 

alimentelor si obiectivelor nr. inv. 11 avand cod de clasificare  1.5.3 şi depozit benzina cu pompa 

instalata nr. inv. 11092 avand cod de clasificare  1.5.7.,  apartinand unităţii de invatamant  amplasată 

pe str. 1 Decembrie  nr. 5  Marghita, in vederea scoaterii  din functiune si demolarii .  

 

 

Art. 2 Se aprobă   înscrierea  în contabilitate a valorii de inventar  de  6,75 lei pentru imobilul  

camera de oaspeti  ,  

nr. de inventar 15 , a valorii de invantar de  0,50 lei pentru ―magazie pt. depozitarea alimentelor si 

obiectivelor‖ cu  nr. inv. 11 şi   a valorii de inventar  de  6436,18 lei pentru ―depozit benzina cu 

pompa instalata ―nr. inv. 11092 din domeniul public în domeniul privat  în vederea scoaterii din 

evidentele contabile.  

 

Art. 3 Se abrogă pozitiile  372, 374 şi 375 din anexa nr. 6  din HCL nr.  35/1999 , cu modificările si 

completările ulterioare privind Insusirea inventarului 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 sedintă                                                Contrasemnează 

Cheregi Gheorghe                                                       Demeter Cornelia 

 

Marghita, la 26.09.2013 

Nr. 101 

 

Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 

 

 

 

 
Consiliul Local al Municipiului Marghita 

 

                                                                                                                

                                    H o t a r a r e  

Pentru aprobarea componentei  Comisiei de  Siguranţă a Circulatiei  Rutiere  si Pietonale in 

municipiul Marghita şi a regulamentului de functionare a acestuia.  

 

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 26 septembrie 2013  

 

         Având in vedere referatul  de specialitate inregistrat sub nr. 7647 din 17.09.2013 al Directie 

tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului  

         In baza art. 8 alin. 1 coroborat cu art. 22 din O.G. 43/1997 R, privind regimul drumurilor 

                      Art. 1(4), art. 5 alin. 1,2,3 şi 6 din OUG 195/2002 ,R, cu modificările şi completările 

ulterioare privind circulaţia pe drumurile publice 

         Cu avizul favorabil al comisiei juridice şi al Comisiei de administrare a domeniului public şi 

privat  

          In temeiul art. 36 alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a pct. 7 şi 13   din Legea nr. 215/2001, legea 

administratiei publice locale  



 

                                               Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de functionare al comisiei de siguranţă a circulaţiei rutiere si 

pietonale în municipiul Marghita, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

Art. 2   Se numeşte în comisia de siguranţă a Circulatiei  Rutiere  si Pietonale următorii consilieri: 

                Horvath Sandor 

                Sandor Emil 

                Maries Mihaela 

Art. 3  Prin grija primarului se va  numi prin dispozitie întreaga componenta a comisiei de siguranţă 

a Circulatiei  Rutiere  si Pietonale  

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

Marghita, Politia municipiului Marghita, Directia tehnică-Biroul de administrare a domeniului public 

si privat ,  la dosar . 

 

Presedinte de sedintă                                                Contrasemnează 

Cheregi Gheorghe                                                       Demeter Cornelia 

 

Marghita, la 26.09.2013 

Nr. 100 

 

Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

HOTARARE 

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

26.09. 2013   si a proceselor  verbale al sedintelor  anterioare 

 

       Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  26.09.2013  

 Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a şedinţei , nr 418  din 

20.09.2013 

     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 ordinare dupa cum urmeaza: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita 

pe anul 2013 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componentei  Comisie de Siguranţă a Circulatiei Rutiere si 

Pietonale in municipiul Marghita si a regulamentului  de functionare a acestuia. 

3. Proiect de hotărâre pentru scoaterea din domeniul public al orasului a corpurilor  de clădire  

reprezentând  ― camera de oaspeti (inventar)‖-nr. inv. 15 ,  magazine pt. depozitarea alimentelor 

si obiectivelor nr. inv. 11 şi depozit benzina cu pompa instalata nr. inv. 11092  la unitatea de 

învăţământ situată  pe str. 1 Decembrie  nr. 5  Marghita, in vederea scoaterii  din functiune si 

demolarii 

                                                                                                                                 

                                              

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite pentru 

tineri din fondurile ANL  

 

5. Proiect de hotărâre pentru  însuşirea rapoartelor de evaluare si stabilirea pretului de vânzare a 

terenului intravilan aferent blocurilor ANL din străzile Progresului si Eroilor  situate pe nr. cad. 

100733, nr. cad. 100732, nr. cad. 100803 si nr. cad.  100804 si din str. Pandurilor situate pe nr. 

cad. 101253, nr. cad. 101254, nr. cad. 101255, nr. cad. 101256,  nr. cad. 101257 şi nr. cad. 

101258 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea finantărilor nerambursabile din bugetul local  pe trimestrul 

IV -2013 pentru proiectele depuse de asociatiile culturale şi sportive cu activităţi nonporfit de 

interes local. 



7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unor terenuri  în domeniul public al municipiului 

Marghita 

8. Proiect de hotărâre pentru trecerea unor terenuri  aferente unor constructii proprietate privata a 

unor persoane fizice si persoane juridice din domeniul public în domeniul privat al localităţii 

9.  Proiect de hotărâre      privind aprobarea Planului de amplasament  şi delimitare  a corpului de 

proprietate in suprafată de 110 mp. , teren intravilan in vederea construirii unui WC public 

 

10. Proiect de hotărâre      pentru aprobare constituire numere cadastrale din terenuri aflate in 

domeniul privat al localităţii  

Art. 2  Se retrage de pe ordinea de zi de către initiator următoarele puncte cuprinse in dispozitia de 

convocare  

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică  deschisă a unui imobil- teren 

fără construcţii  identificat prin nr. cad. 757, înscris în CF nr.6789 Marghita, în suprafaţă totală de 

3.188 mp. , proprietatea privată a municipiului Marghita ,  situat în zona rezidențială și turistică în 

municipiul Marghita . 

 

2 Proiect de hotărâre 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   Se aprobă procesul  verbal al sedintelor anterioare , respectiv sedinta ordinara din luna 

august şi sedinta extraordinară din  18.09.2013 

Art. 4 Prezenta se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul municipiului Marghita, la 

dosar , spre afişare.  

  

                   Presedinte de sedintă                                       Contrasemnează 

                   Cheregi Cheorghe                                             Demeter Cornelia  

 

 

Marghita, nr. 98  /26.09.2013 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

 

                                                 H o t a r a r e  

    - pentru  însuşirea rapoartelor de evaluare si stabilirea pretului de vânzare a terenului intravilan 

aferent blocurilor ANL din străzile Progresului si Eroilor  situate pe nr. cad. 100733, nr. cad. 



100732, nr. cad. 100803 si nr. cad.  100804 si din str. Pandurilor situate pe nr. cad. 101253, nr. cad. 

101254, nr. cad. 101255, nr. cad. 101256,  nr. cad. 101257 şi nr. cad. 101258 

 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinară din 26 septembrie 2013  

 

         Având in vedere referatul  de specialitate inregistrat sub nr. 7812 din 20.11.2013  

Raportele de evaluare nr. 15 din  7.06.2012 si nr. 12 din 23.05.2012 intocmite de SC Rom Serv Prest 

SRL Oradea prin  expert evaluator dl. Sabau Dorin Nicolae , autorizat ANEVAR  

          In baza Legii 215/2001 ; legea administratiei publice locale , R, cu modificările şi completările 

ulterioare , art. 36 alin. 2 lit. c si  art. 123 

         Cu avizul favorabil al comisie de specialitate din cadrul Consiliului Local  

          In conformitate cu Legea nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind infiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte şi cu H.G. nr. 962/2001, actualizata, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea 

Agentiei Nationale pentru Locuinte; 

 

                                             Hotărăşte: 

 

Art. 1 Se insuşesc Raportele de evaluare nr. 15 din  7.06.2012 si nr. 12 din 23.05.2012 intocmite de 

SC Rom Serv Prest SRL Oradea prin  expert evaluator dl. Sabau Dorin Nicolae , autorizat ANEVAR  

pentru blocurile ANL situate pe str. Progresului , Eroilor si str. Pandurilor , Marghita, jud. Bihor 

 

    Art. 2  Se stabileşte  pretul de vânzare a terenului aferent blocurilor ANL , după cum urmează: 

6 euro/mp. pentru teren la Blocurile nr. 1, 2 , 3 , 4,5 şi 6 de pe str. Pandurilor nr. 23         7 

euro/mp. pentru terenul  de la blocurile B1 str. Progresului nr. 1a si Blocul. B2 str. Progresului nr. 

1b , la Bloc A 1- str. Eroilor nr. 7/a, Bloc A2 str. Eroilor. Nr. 7/b 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica: 

                      Directiei tehnice- Biroului de administrare a domeniului public si privat 

                      Institutiei Prefectului Bihor 

                      Primarului municipiului Marghita 



                      Aducerea la cunoştinţa publica prin afisare la sediul institutiei , site-ul institutiei, 

aducerea la cunoştinta chiriasilor ANL  

                       La dosar  

 

 

 

             Presedinte de sedinta                                                      Contrasemeneaza 

              Cheregi Gheorghe                                                           Demeter Cornelia  

  

Marghita, la  26 septembrie 2013  

Nr.103  

 

 

Adoptată cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


