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RAPORT
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
A MUNICIPIULUI MARGHITA PE ANUL 2020
În conformitate cu prevederile art.155 alin.1 lit.b şi alin.3 lit.a din, , din O.U.G.nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în primul trimestru al fiecărui an primarul prezintă un
raport privind starea economică, socială și de mediu a unităţii administrativ teritoriale .
Raportul cu privire la starea economico-socială a localităţii, constituie momentul bilanţului,
ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în
nume propriu şi cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul
comunităţii locale pe principiile autonomiei locale.
Activitatea primarului Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII a început la data de 23
octombrie 2020 , dată la care a depus jurământul, și s-a desfășurat în serviciul colectivităţii
locale, în acord cu interesele generale ale Municipiului Marghita, pe baza atribuţiilor
prevăzute în lege, respectând principiul transparenţei decizionale.
Preocuparea principală, în calitate de primar, în această perioadă a fost asigurarea
bunului mers al administrației prin reorganizarea activității instituției primarului și
instituțiilor subordonate , pentru o gospodărire eficientă a municipiului și mai ales a
bugetului local. Totodată un accent deosebit am pus pe continuarea proiectelor aflate în
implementare și accesarea altor proiecte, care vor schimba în bine viaţa şi aspectul
Municipiului Marghita.
Încă de la începutul mandatului şi chiar anterior mi-am asumat rolul de a comunica cu
cetățenii direct, pe facebook, email, prin audienţele zilnice. Dorința mea a fost și este să intru
în legătură cu toți cetățenii Municipiului Marghita, să cunosc cât mai bine problemele cu
care se confruntă, aceasta oferindu-mi o mai bună viziune asupra soluţiilor pentru rezolvarea
problemelor colectivității locale. Apreciez contribuția și doresc să le mulţumesc tuturor
cetățenilor , care prin sesizarea problemelor cu care se confruntă, mă ajută ca strategia de
dezvoltare a municipiului Marghita, să fie centrată în principal pe realitatea profundă a
comunităţii.
În cursul anului 2020, din cele 23 ședințe ale consiliului local , respectiv 12 ședințe
ordinare și 11 ședințe extraordinare în care au fost adoptate 197 hotărâri, primarul MarcelEmil SAS ADĂSCĂLIȚII a convocat 5 ședințe, respectiv 2 ședințe ordinare și 3 ședințe
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extraordinare și a iniţiat un număr de 47 proiectele de hotărâri, în scurta perioadă de la
investirea în funcție, respectiv 23 octombrie 2020 - 31 decembrie 2020.
Tot în această perioadă în exercitarea atribuţiilor de primar am emis 134 dispoziţii cu caracter
normativ sau individual, care au devenit executorii după ce au fost aduse la cunoştinţă publică sau
au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

În scurta perioadă, de la intrarea în exerciuțiul de drept al mandatului, respectiv
23.10.2020 și până la sfârșitul anului 2020 am realizat următoarele acțiuni de interes public:
• lucrări de reamenajare a punctelor de colectare a deșeurilor menajere;
• lucrări de iluminat festiv în perioada sărbătorilor de iarnă;
• pietruirea și pregătirea pentru asfaltare a unor străzi din localitățile Cheț și
Ghenetea;
• inventarierea locurilor de joacă, a parcurilor, străzilor, parcărilor și constatarea
stării funcționale în care se află acestea în vederea demarării lucrărilor de
reabilitare și modernizare a lor;
• lucrări de reparații la blocurile de locuințele A.N.L;
• lucrări de igienizare a străzilor din Municipiul Marghita;
• un accent deosebit a fost pus pe executarea lucrărilor de către beneficiarii
ajutorului social, lucrări stabilite prin Planul de lucrări aprobat prin H.C.L.
Astfel, au fost defrișate unele terenuri virane și șanțuri, au fost igienizate unele
zone ale Municipiului Marghita;
• cetățenii Municipiului Marghita au fost înștiințați cu privire la obligația de a
respecta prevederile legale în ceea ce privește îngrijirea și păstrarea curățeniei pe
terenurile proprietate privată;
• în vederea realizării unei activități de colectare a gunoiului în mod responsabil și
civilizat , au fost desfășurate acțiuni de monitorizare a zonelor de depozitare
clandestină a gunoiului;
• am adus la cunoștință cetățenilor din Municipiului Marghita aspectele juridice,
economice, cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari din cadrul condominiilor, reglementate prin Legea nr.196 din 2018
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea
condominiilor;

lucrări de racordare a unor blocuri de locuințe la sistemul de canalizare al
municipiului Marghita,
• pe parcursul lunii decembrie am înființat și organizat centru de vaccinare anti
Covid 19;
• în calitate de reprezentant al statului mi-am îndeplinit atribuțiile de organizare și
desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020, pe raza
U.A.T. Marghita;
• prin dispoziția nr. 576 din 02.12.2020
am constituit comisiile pentru
înventarierea anuală a patrimoniului, inventariere efectuată în luna decembrie
2020, în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si Ordinului
M.F.P. nr. 2861/2009.Rezultatele inventarierii au fost consemnate în procesul
verbal al comisiei centrale de inventariere nr. 254 din 08.01.2021 aprobat de
ordonatorul principal de credite și au fost reflectate in bilantul contabil incheiat la
31.12.2020.
Tot în această perioadă am continuat derularea proiectelor aflate în implementare de
către instituția noastră, respectiv:
,,Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal ”Dr. Pop Mircea” Marghita” SMIS
124065, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesibilității serviciilor de
sănătate pentru persoanele din nordul județului Bihor iar obiectivul specific este dotarea
•
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Ambulatoriului Spitalului municipal "Dr. Pop Mircea" din Marghita cu echipamente
medicale si mobilier adecvat.
Valoarea totală a proiectului este de 10.700.000,00 lei.
Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu”
pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea
culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială
centrală a municipiului, SMIS 123125 proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din
municipiul Marghita și împrejurimi, în principal a celor din grupurile
vulnerabile/defavorizate, din punct de vedere al posibilitaților de petrecere a timpului liber și
a calității mediului urban în care trăiesc.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 577,35 mp suprafață desfășurată reprezentând
spațiile Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ
modern, adaptat persoanelor cu dizabilități și atractiv atât pentru copii, cât și pentru adulți;
- Modernizarea a 9.629 mp reprezentând parcul central și amenajarea lui cu facilități de
joacă și recreere pentru copii și vârstnici;
- Realizarea unui culoar pietonal de legatură pentru a integra zona cultural-socială
centrală a municipiului prin facilitarea circulației pietonale între Liceul “Horvath Janos”,
centrul cultural-recreativ nou creat și parcul central prin semaforizarea intersecției străzilor
Calea Republicii, Tudor Vladimirescu și 1 Decembrie 1918 (rezultând două treceri de pietoni
semaforizate) si modernizarea infrastructurii pietonale pe întreg traseul cu măsuri de
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități.
Valoarea totală a proiectului este de 4.964.611,01 lei.
“Centru Educaţional Multifuncţional “Octavian Goga”, cod SMIS: 125905, proiect
finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din
municipiul Marghita și împrejurimi, în principal a celor din grupurile
vulnerabile/defavorizate, din punct de vedere al infrastructurii și facilităților educaționale, al
posibilităţilor de petrecere a timpului liber şi a calităţii mediului urban în care trăiesc.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea Colegiului Național “Octavian
Goga”, clasele 0-VIII (corpurile C1 cu regim de înălțime Sp+P+2E și C9 cu regim de
înălțime P, în suprafață utilă totală de 3.787,05 mp, respectiv suprafata desfasurata de
4.460,43 mp – str. Piaţa Independenţei, nr.1), pentru îmbunătățirea actului educațional din
Marghita (componenta A);
- Construcția și dotarea unui internat aferent Colegiului (str. Nicolae Balcescu, nr. 80)
cu regim de înălțime D+P+4E, în suprafață utilă totală de 2.285,60 mp, respectiv suprafata
desfasurata de 3.632,10 mp, și cu o capacitate de 94 de persoane, pentru a crea condiții mai
bune pe perioada anilor de studiu elevilor din localităţile învecinate;
- Realizarea unui spațiu multifuncţional sportiv recreativ (str. Eroilor) cu o suprafață
costruită/desfășurată de 1.049,76 mp și o capacitate de 102 locuri pentru comunitatea
Municipiului Marghita (componenta B).
Valoarea totală a proiectului este de 23 200 000,00 lei.
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“Centru Multifuncţional Recreativ Marghita”, cod SMIS 125904, proiect finanțat în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 13.1.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din
municipiul Marghita și împrejurimi, în principal a celor din grupurile
vulnerabile/defavorizate, din punct de vedere al posibilităţilor de petrecere a timpului liber şi
a calităţii mediului urban în care trăiesc.
Obiectivele specifice sunt:
- construirea și dotarea unui Centru Multifuncțional Recreativ care va conduce la
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Marghita în suprafață utilă totală de 2.823,45 mp
și cu o capacitate de 350 de persoane;
- Amenajarea unei parcări de mici dimensiuni aferente Centrului Multifuncțional
Recreativ Marghita cu o capacitate de 50 de locuri pentru mașini, din care 2 pentru persoane
cu handicap, și 16 locuri pentru biciclete;
- Construirea unui drum de legătură între Centru Multifuncțional Recreativ Marghita și
strada I.C.Brătianu cu o lungime de 0,10367 km.
- Grupul țintă al proiectului este reprezentat de locuitorii municipiul Marghita și
Valoarea totală a proiectului este de 23 200 000,00 lei.
”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor,
îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor
medicale în situații de urgență – faza Full Aplication” ROHU 449, proiect finanțat în
cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria.
Proiectul vizează îmbunătăţirea bunăstării medicale a aproximativ 700.000 de
persoane din zona transfrontalieră a judeţului Bihor (România) şi a zonei Berettyóújfalu
(Ungaria), prin:
• Îmbunătățirea și stabilirea serviciilor de urgență medicală de calitate în zonele urbane
și rurale
• Crearea unui centru transfrontalier de învățare și cercetare
• Echilibrarea inegalităților la nivelul serviciilor medicale în zona transfrontalieră.
Partenerii în proiect sunt: Consilul Județean Bihor (Beneficiar Lider), Serviciul
Judeţean Salvamont Salvaspeo Bihor, I.S.U. ”Crișana” Bihor, Serviciul Mobil de Urgență,
Reanimare și Descarcerare Bihor, Autoguvernarea Locală Berettyóújfalu, Municipiul Oradea,
Municipiul Marghita, Municipiul Salonta, Orașul Aleşd şi Municipiul Beiuş, Universitatea
din Oradea prin Facultatea de Medicină şi Farmacie.
Bugetul aferent partenerului UAT Marghita este de 268 320.00 Euro, din care se vor
achiziționa:
• Un aparat de radiologie digitală ce va fi folosit de Spitalul Municipal „Dr. Pop
Mircea”;
• Două aparate de ecografie pentru imagistică medicală ce vor fi folosite de Spitalul
Municipal „Dr. Pop Mircea”;
Echipamentele medicale achiziționate, necesare evaluării pacienților care accesează
sistemul medical pentru Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea”. vor fi interconectate la Spitalul
Clinic Județean de Urgență Oradea printr-un sistem de telemedicină, cu scopul asigurării
furnizării și schimbului de informații medicale în timp real, permițând evaluarea, diagnosticul
și tratamentul unui pacient, indiferent unde acesta accesează serviciile medicale. În cazul
absenței medicilor care să realizeze interpretarea imaginilor expuse sau a tehnicienilor care să
obțină imaginile care apoi să fie interpretate, prin soluții de tip informatic proiectul propune
realizarea imaginilor radiologice prin expunere de la distanță de către personalul Spitalului
Clinic Județean de Urgență Oradea, ceea ce va permite suplinirea eventualei deficiențe de
personal din cadrul spitalului municipal.
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“Promovarea unei abordări integrate privind îmbunătățirea ratei de ocupare a forței de
muncă și a dezvoltării afacerilor la nivelul microregiunilor Marghita și Berettyóújfalu”,
proiect finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria.
Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea ratei de ocupare a forței de
muncă și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyóújfalu.
Obiectivele specifice ale proiectului:
− Configurarea instrumentelor suport de formare, angajare și dezvoltare economică
corespunzătoare; elaborarea Strategiei de opcupare a forței de muncă, organizarea de târguri
de locuri de muncă, a Agri-Business Days, precum și organizarea de programe de formare
pentru 240 de persoane.
− Dezvoltarea infrastructurilor adecvate pentru a permite comercializarea
transfrontalieră a produselor locale: Centrul de Antreprenoriat și Formare în Agricultură și
Produse Agroalimentare Marghita (Agriculture and Agri-food Entrepreneurship and Training
Centre from Marghita) și Centrul de Pregătire Agricolă Berettyó -Bihar (Berettyó – Bihar
Agricultural Training Centre from Berettyóújfalu). În total 1240 persoane vor participa la
inițiative comune de formare si târguri de muncă.
Valoarea totală a proiectului este: 2.615.165,66 Euro, din care:
Municipiul Marghita – 1.689.494 € (leader proiect)
Modernizare iluminat public în Municipiul Marghita, judeţul Bihor proiect finanțat în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,
Valoarea totală a proiectului este: 8.587.989,90 lei
Termen de finalizare 31.12.2021
Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru
cetățeni la nivelul Municipiului Marghita
Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din județul Bihor, proiect prin
Programul“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021
Obiectivul general al acestui proiect este Creșterea calitatății serviciilor sociale pentru
comunități dezavantajate din județul Bihor
Obiectivele specifice ale proiectului
- Creșterea accesului a minim 485 de persoane vârstnice sau din familii vulnerabile, din 2
comunități defavorizate din județul Bihor, la servicii sociale de calitate, în 30 de luni.
- Creșterea nivelului de satisfacție de minim 485 de persoane vârstnice sau din familii
vulnerabile din 2 comunități defavorizate din județul Bihor în ceea ce privește calitatea
serviciilor sociale, la 80%, în 30 de luni.
- Creșterea nivelului de calitate a serviciilor sociale în beneficiul a min. 485 de persoane
vârstnice sau din familii vulnerabile din 2 comunități defavorizate din județul Bihor, prin
introducerea unui nou model de intervenție, prin training și prin 6 schimburi de experiențe și
transfer de bune practici, pe durata a 30 de luni
Parteneri de proiect:
§ Asociația Kécenlét (P1),
§ Asociaţia Caritas Eparhial Oradea (P2),
§ Skyhøyt live scene (P3),
Total costuri eligibile estimate:4.065.253,91 RON, Rata grantului: 100%
Achiziționare instalație se dezinfecție și dezinsecție în Marghita și satele aparținătoare
Cheț, Ghenetea județul Bihor- este depus în cadrul Programului Național de Dezvoltare
Rurală submasura 0510 - Cererea de proiecte M5.1-01/20-6.05.2020.
Obiectivul general este creșterea capacităţii operaționale 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.
Valoarea totală a proiectului este 33 788 euro
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Proiectul este aprobat iar Contractul de finanțare este în curs de semnare.
•
Înființare rețele de apă și canalizare menajeră- cartier Lapis Marghita , proiect
finanțat de Administrația Fondului de Mediu
Valoarea lucrării este:5.295.685 lei
Termen de finalizare 31.08.2021
•
Extindere canalizare menajeră și retehnologizare stație de pompare str. Horea
proiect finanțat prin PNDL II
Valoarea lucrării este: 1.445.532,04 lei
Termen de finalizare 31.12.2021
•
Extindere rețele de apă și canalizare în satele Cheț și Ghenetea, proiect finanțat
prin PNDL II
Valoarea lucrării este: 12.312.409,55 lei
Termen de finalizare 31.12.2021
•
Reabilitare pod peste râul Barcău, str. I.L. Caragiale, Marghita, proiect finanțat
prin PNDL II
Valoarea ucrării este: 2.718.050,30 lei
Termen de finalizare 31.12.2021
De asemenea, în această perioadă au fost depuse solicitări de finanțare pentru noi
proiecte, respectiv:
• “Realizarea unui coridor de mobilitate integrat în Municipiul Marghita”
(elaborare SF) - Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020
• “Măsuri de regenerare urbană în Municipiul Marghita”(elaborare DALI) Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020
• "Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul
tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice
necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, in municipiul
Marghita, județul Bihor" SMIS 146628 - Componentă 1 - Apel :
POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice
în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea
conținutului digital şi a infrastructurii TIC
• Bază sportivă de tip 1 – CNI
• Reabilitare şi dotare cabinet medical Cheţ – CNI
• Reabilitare, consolidare şi dotare Cămin Cultural Cheţ – CNI
• CONSTRUIRE SI DOTARE COMPLEX SPORTIV – CNI
• CONSTRUIRE ŞI DOTARE PATINOAR ARTIFICIAL – CNI
• Modernizarea Ambulatoriului Spitalului municipal dr. POP Mircea
Marghita – Dotare cu lift – CNI
• Construire Centru Medical de Recuperare Cardiovasculară în municipiul
Marghita – CNI
• Construire Velodrom în municipiul Marghita – CNI
Toate proiectele începute, aflate în derulare sau finalizate contribuie la dezvoltarea
unei comunități moderne, asemenea marilor orașe europene. Cetățenii Municipiului Marghita
sunt cei care contribuie la dezvoltarea comunității, efortul lor este foarte important, au înţeles
importanţa contribuţiei la constituirea bugetului local al Municipiului Marghita, au achitat
taxele şi impozitele locale în anul 2020, aducându-și astfel aportul la bunul mers al
administraţiei locale, de aceea doresc să le mulțumesc și să-i invit să rămână aceiaşi parteneri
de nădejde ai mei şi ai administraţiei Municipiului Marghita, cu interese, credinţe sau norme
de viaţă commune.
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Realizarea prevederilor bugetului local al Municipiului Marghita , provenind din
impozite, taxe şi alte venituri, s-a făcut prin aplicarea măsurilor legale cu privire la stabilirea
şi colectarea creanțelor bugetare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
Din debitul, în sumă 4.569.319 lei, preconizat a fi încasat în anul fiscal 2020, s-a
realizat colectarea sumei de 4.046.798 lei la 31.12.2020, reprezentând un procent de 88,56% .
Pentru anul 2021 taxele și impozitele locale nu au fost majorate față de anul
precedent, singura modificare fiind indexarea acestora cu rata inflației, așa cum prevede
legislația în vigoare.
De asemenea, doresc să multumesc întegii colectivități locale, pentru încrederea
acordată, pentru modul în care au răspuns solicitărilor instituției noastre, și îi asigur pe toți
cetățenii Municipiului Marghita
că, pentru mine, problemele lor sunt cele mai
importante. Știu că așteptările dumneavoastră sunt justificate și ritmul de rezolvare a unor
probleme vă determină să ne criticați uneori activitatea. Aceasta însă nu trebuie să împiedice
păstrarea unui dialog permanent, care să contribuie la îmbunătățirea activității instituției pe
care o reprezint și implicit a Municipiului Marghita.

Primar
Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

7

