
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

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

25.09.2011    şi a procesului verbal a sedintei  Consiliului Local din luna anterioară 
 
 

    Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   ordinară din  
25. 09. 2011 , 
     Luând act de ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 
şedinţei , nr .  559     din  14.09.2011 
     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 ordinea de zi cu următoarele puncte : 
 
 
        1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri si 
cheltuieli   a municipiului Marghita  . 
 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 
                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 
  

       2. Proiect de hotarare   privind aprobarea contractarii şi /sau garantării unei finanţări 
rambursabile interne/externe in valoare de 12.500  mii lei de către municipiul Marghita.  
           

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 
                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 
                                                   Comisia juridica 

 
   
      3. Proiect de hotarare pentru abrogarea Hotărârii  nr. 118/25,08.2011 privind 
nepreluarea  de către municipiul Marghita a programului guvernamental lapte-corn în 
şcoli, urmare a hotărârii Consiliului Judeţean Bihor de descentralizare  a acestui  program 
de către comune, oraşe şi municipii. 
 

                Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 
                Rapoarte de avizare: Comisia de  buget-finanţe 
 

4.Proiect de hotarare pentru cuprinderea in domeniul privat  al localităţii a unor 
terenuri din intravilanul localitatii.  

 
 



       Initiator. primar, Talpoş Dorel Marcel 
                Rapoarte de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

5. Informare privind programul manifestarilor culturale si sportive organizate cu 
ocazia Zilelelor orasului Marghita in 24-25 septembrie 2011 

 
 

               Prezinta . dl primar, Talpos Dorel Marcel  
 
 

6. Diverse 
 
Art. 2 Se completeaza ordinea de zi cu următorul punct:  
           Proiect de hotărâre privind reglementarea circulatiei rutiere in Marghita.  
 
Art. 3 Se aprobă procesul verbal al şedintei  ordinare a Consiliului local Marghita  din  
august    2011 . 

 
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica : la dosar, Institutiei Prefectului Bihor, Primarului 
municipiului  Marghita 

 
 
 
 
Marghita,  
Nr.121/19.09.2011 
 

 
 

 Presedinte de sedinta        Contrasemnează 
                Porumb Calin                                                                 jr.  Demeter Cornelia  
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Hotărâre 
privind   rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita pe anul 

2011 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 
septembrie  2011. 

Având în vedere: referatul de specialitate nr.5561 din 22.08.2011 , întocmit de d-na Kalmar 
Gyongyi în calitate de consilier la biroul buget contabilitate; adresa nr. 884/16.08.2011 a Instituţiei 
funcţii Prefectului Judeţului Bihor, H.C.L. nr. 102/28.07.2011  privind aprobarea Organigramei  şi a 
Statului de pentru aparatul de specialitate al primarului  şi pentru Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor; Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 175/31.08.2011  prin care s-a repartizat 
Municipiului Marghita  suma de 203,02 mii lei  pentru derularea programului lapte/corn şi fructe în 
şcoli; Hotărârea nr. 13/31.08.2011 şi   a Inspectoratului Şcolar Judeţean  Bihor   prin care clasele I-
VIII de la Şcoala cu clasele I-VIII  Marghita au fost preluate prin absorbţie de la data de  01.09.2011 
de către Colegiul naţional „ Octavian Goga” şi Hotărârea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor nr. 3 
/18.10.2010 prin care elevii  din clasele cu predare în limba maghiară  vor fi transferate  către Grupul 
Şcolar „ Horvath Janos”  începând cu anul şcolar 2011/2012; protocolul de predare-primire 
nr.259/27.04.2011 prin care Spitalul Municipal „ Dr. Pop Mircea”  a preluat centrul de Sănătate  
Valea lui Mihai împreună cu personalul, adresa nr. 3828/05.09.2011 a spitalului Municipal „ Dr.Pop 
Mircea”; art.190, pct.35 din OUG nr.48/2010  pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul sănătăţii in vederea descentralizării, raportul de aviyare favorabil al comisiei de 
specialitate,  

În temeiul  art. 36, alin. 4 lit. a,. art. 45 , din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare 

 
Hotărăşte 

 
Art.1 Se aprobă  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Marghita pe 

anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     
    Art.2 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 

Prefectului Judeţului Bihor, D.G.F.P.Bihor,Biroul buget- contabilitate, salarizare ,  la dosar. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
        Porumb Călin                                      

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar Demeter Cornelia 

 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
 
  MARGHITA 
  Nr. 122 din 19.09.2011 
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Hotărâre 

privind   revocarea H.C.L. nr. 118/25.08.2011 privind nepreluarea de către municipiul 
Marghita a programului guvernamental  lapte/corn  în şcoli, urmare a Hotărârii Consiliului 

Judeţean Bihor  de descentralizare a acestui program de către comune, oraşe şi municipii 
 

Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 septembrie  
2011, 
 Având în vedere: referatul de specialitate nr.6167 din 15.09.2011 , întocmit de d-na  
Bereteu Viorica în calitate de  şef birou buget- contabilitate, salarizare, HCL nr.118/25.08.2011 
privind nepreluarea de către municipiul Marghita a programului guvernamental  lapte/corn  în şcoli, 
urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor  de descentralizare a acestui program de către comune, 
oraşe şi municipii; adresa nr.5979/07.09.2011 a Consiliului Judeţean Bihor ,  
În temeiul  art. 36, alin. 4 lit. a,. art. 45 , din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,republicată , cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Hotărăşte  
 
           Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului local al municipiului Marghita  nr. 118/25.08.2011 
privind nepreluarea de către municipiul Marghita a programului guvernamental  lapte/corn  în şcoli, 
urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor  de descentralizare a acestui program de către comune, 
oraşe şi municipii 

    Art.2 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor,Biroul buget- contabilitate, salarizare ,  la dosar. 

 
 

  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
        Porumb Călin                                      

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar Demeter Cornelia 

 
 
Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 
 
  MARGHITA 
  Nr. 123 din 19.09.2011 
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Hotărâre 
pentru cuprinderea în domeniul privat al localităţii  a unor terenuri  din intravilanul localităţii 

 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 septembrie  

2011, 
 Având în vedere: referatul de specialitate nr.6149 din 15.09.2011 , întocmit comisia locală  

pentru stabilirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor, în temeiul prevederilor Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, avizul favorabil al comisiei de 
specialitate,  

            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 cuprinderea în domeniul privat al municipiului Marghita  suprafeţei totale 
de 3393 mp , teren ocupat de construcţii din intravilanul municipiului Marghita, suprafaţă care se 
constituie din: 
1.  suprafaţa de 161 mp. cu nr. topo. 348/10, inscris in C.F. 2204 Marghita – proprietar Statul  
Român conform poz. B15 - reprezentând teren ocupat de garaje auto situat pe str. C. Republicii 
2. cota de 24/676 mp. cu nr. topo. 462/6, inscris in C.F. 2684 Marghita, 
- cota de 116/720 mp. cu nr. topo. 462/7, inscris in C.F. 2684 Marghita – proprietar Statul  Român 
conform poz. B1 - reprezentând teren ocupat de garaje auto situate pe str. Al. Înfrăţirii 
3. cota de 269/762 mp. din nr. topo. 597, inscris in C.F. 997 Marghita – proprietar Statul  Român 
conform poz. B4, 
- cota de 276/806 mp. din nr. topo. 586, inscris in C.F. 546 Marghita – proprietar Statul  Român 
conform poz. B17, 
- cota de 66/505 mp. din nr. topo. 587/2, inscris in C.F. 546 Marghita – proprietar Statul  Român 
conform poz. B17, B24, 
- cota de 1463/28665 mp. din nr. topo. 582, neinscris in C.F.  adev. O.C.P.I.Bihor nr.  
   47234/28.07.2011, 
- cota de 1018/1198 mp. din nr. topo. 583, neinscris in C.F.  adev. O.C.P.I.Bihor nr.  
   47234/28.07.2011, 
- suprafaţa de 647 mp. cu nr. topo. 605, inscris in C.F. 453 Marghita – proprietar Statul Român 
conform poz. B24 - reprezentând teren ocupat de piaţa agroalimentară din str. Nicolae  Bălcescu. 

    Art.2 Prezenta  hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Marghita, Instituţia 
Prefectului Judeţului Bihor, compartiment cadastru,  la dosar. 

 
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

Porumb Călin                                                       Secretar Demeter Cornelia 

Adoptată cu votul a  14 consilieri  pentru din 14 prezenţi 

Nr. 124 din 19.09.2011         
 MARGHITA 
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