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RAPORT DE SPECIALITATE 

în vederea modificării și completării HCL nr. 8 din 29.01.2015 pentru 
aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI 

MARGHITA pentru perioada 2014 – 2020 
 
 

Strategia de dezvoltare locală reprezintă cadrul pentru o viziune pe termen 
lung asupra dezvoltării locale. Conceptul de dezvoltare durabilă a fost lansat în anul 
1992, în cadrul Conferinței de la Rio. Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează 
totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică al căror fundament 
îl reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice și potențialul 
natural. Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cea din raportul 
Bruntland: ”Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea 
nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitățiile generațiilor viitoare de a-și 
satisface propriile nevoi”. 

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Marghita pentru perioada 2014-
2020 a fost elaborată prin acordul de parteneriat dintre: 

• OMV PETROM SA,  
• GEA STRATEGY & CONSULTING SA și  
• UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI MARGHITA  

în vederea pregătirii pentru atragerea fondurilor nerambursabile în perioada 
2014-2020. 

Deoarece Programul Național de Dezvoltare Locală 2014-2020, Submăsura 5.1 
oferă sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele 
dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale, precum 
și în investiții în creșterea capacității operaționale de prevenire a epizootiilor și 
combaterea acestora municipiul Marghita a identificat oportunitatea de obținere a 
unei finanțări nerambursabile, fapt care impune o actualizare a STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI MARGHITA pentru perioada 2014 – 2020, cu un 
obiectiv care se dorește realizat prin finanțare  prin programul și submăsura 
precizată mai sus. 

Proiectul propus se referă la ,,Achiziționare instalație de dezinfecție și 
dezinsecție, în Marghita și în satele aparținătoare Cheț, Ghenetea, județul 
Bihor”, iar  investiția este necesară și oportună, având ca obiectiv general cresterea 
capacităţii operationale de prevenire a apariţiei epizootiilor şi combaterea acestora, 
inclusiv prin diminuarea timpului de reacţie din partea autorităţilor și reducerea 
efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale 
asupra potenţialului de producţie agricolă. 



De asemenea  
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art. 129 alin. (4) lit. e) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 privind CODUL 
ADMINISTRATIV  
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 

 
 

PROPUN 
Consiliului Local Marghita  
 
 

Art. 1. Se completează STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI 
MARGHITA pentru perioada 2014 – 2020, după cum urmează: 
 

- la capitolul Portofoliu de proiecte, se completează la pagina 86 cu următorul 
conținut: 

 
Nr. 
crt.	

Titlu proiect și o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizare*,  
condiționalizare/corelare cu alte proiecte ș.a.)	

Valoare 
proiect (în 
cazul în care 
există un 
estimat) și 
sursa 
potențială de 
finanțare	

Parteneri (dacă 
este cazul) 
și/sau persoane 
resursă	

 	 Obiectiv 5. Creșterea capacităţii operaționale 
de prevenire a apariţiei epizootiilor şi 
combaterea acestora 	

 	  	

5.1 	 Proiect: ,,Achiziționare instalație de 
dezinfecție și dezinsecție, în Marghita și în 
satele aparținătoare Cheț, Ghenetea, județul 
Bihor ” 	
Proiectul are drept scop prevenirea şi limitarea 
răspândirii pestei porcine africane (PPA), prin 
investiţii în creșterea capacităţii operaţionale de 
prevenire a epizootiilor şi combaterea acestora, 
precum şi prin reducerea efectelor dezastrelor 
naturale, evenimentelor adverse şi evenimentelor 
catastrofale asupra potenţialului de producţie 
agricolă - suine. 	

30.000 EURO	
  
FEADR 
Buget Local	

Municipiul 
Marghita	

 
 
 

Întocmit 
 

Mierea Liliana  
Consilier 


