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INTRODUCERE 

Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020 cu extindere 2030, 

statueaza ca: 

 „ Obiectivul general al strategiei sectorului energetic il constituie satisfacerea necesarului 

de energie atat in prezent, cat si pe termen mediu si lung, la un pret cat mai scazut, adecvat 

unei economii moderne de piata si unui standard de viata civilizat, in conditii de calitate, 

siguranta in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile.” 

In vederea sustinerii principiului dezvoltarii durabile prima optiune a strategiei 

nationale este cresterea eficientei energetice. 

Romania a identificat rolul important al municipalitatilor in realizarea politicii nationale de 

eficienta energetica si a introdus obligatii specifice cu privire la realizarea programelor 

municipale de eficienta energetica inca de la transpunerea Directivei nr 32/2006 prin OG nr 

22/2008. 

In cadrul Strategiei de dezvoltare locala unul din obiectivele specifice este politica 

privind problemele energetice, de aceea Programul de imbunatatire a eficientei energetice 

este un instrument important in elaborarea unei viziuni pe termen de cel putin 3-6 ani care sa 

defineasca evolutia viitoare a comunitatii, tinta spre care se va orienta intregul proces de 

planificare energetica. 

Stabilirea obiectivelor pe termen de cel putin 3-6 ani, contribuie la cresterea 

capabilitatii departamentelor si structurilor de executie aflate sub autoritatea Consiliului local 

al localitatii de a gestiona problematica energetica si, in acelasi timp, de a adopta o abordare 

flexibila, orientata catre piata si catre consumatorii de energie, in scopul de a asigura 

dezvoltarea economica a localitatii si de a asigura protectia corespunzatoare a mediului. 

Astfel, prin Programul de Imbunătăţire a Eficienţei Energetice se prevăd măsuri de reducere a 

consumurilor energetice şi a emisiilor de CO2 de la nivel local cu 20% până în 2020.  

Prezentul document este structurat si intocmit conform ―Modelului pentru intocmirea 

Programului de imbunatatire a eficientei energetice aferent localitatilor cu o populatie mai 

mare de 5000 locuitori, conf. art.9 alin (12) din Legea eficientei energetice nr 121/2014‖ . 
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La nivelul autorităţii publice locale există strategia de dezvoltare locală a municipiului 

Marghita pentru  perioada 2014-2020 care cuprinde măsuri de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice în diverse domenii:  salubritate, reabilitare termică a clădirilor de locuinţe precum 

şi a clădirilor publice(şcoli, spitale, etc) şi modernizarea sistemului de iluminat public.  

 „Viziunea de dezvoltare a Municipiului Marghita in 2020: o comunitate deschisa 

si ospitaliera, ce asigura rolul de centru microregional pentru zona de nord a judetului 

Bihor si un stil de viata activ si de calitate pentru rexidentii sai.” 

 În vederea sustinerii principiului dezvoltării durabile în cadrul strategiei locale este 

prioritară creşterea eficientei energetice. 

 Locul Programului de îmbunătătire a eficientei energetice în cadrul Strategiei  de 

dezvoltare locală 

 În cadrul Strategiei  de dezvoltare locală unul din obiectivele specifice  este politica 

privind problemele energetice, de aceea Programul de îmbunătătire a eficientei energetice 

este un instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel putin 3-6 ani  care să 

definească evolutia viitoare a comunitătii, tinta spre care se va orienta întregul proces de 

planificare  energetică. Astfel prin Programul de Actiune privind Energia Durabila - PAED se 

prevede reducerea emisiilor de CO2 de la nivel local cu 20% până în 2020, cu extindere 2025.  

1.CADRUL LEGISLATIV EFICIENTA ENERGETICA 

Primăria Municipiului Marghita face obiectul aplicării următoarelor legi: 

1. Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică; 

2. Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

4. OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; 

5. HG nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a României 2007 – 2020, 

actualizată pentru perioada 2011 – 2020; 

6. HG nr. 163/2004  privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei 

energetice; 
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7. HG nr. 1460/2008  pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă a 

României – Orizonturi 2013-2020-2030; 

8. HG nr. 882/2014 pentru  aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie 

termică a localităţilor prin sisteme de producţie şi distribuţie centralizate; 

9. HG nr. 219/2007   privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică 

utilă; 

Încadrarea Primăriei Marghita  în prevederile legii nr. 121/2014: 

In conformitate cu cap.4 - Programe de masuri - art. 9 alin.(12), alin.(13) si alin.(14) sunt 

prevazute urmatoarele obligatii : 

(12) Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare 

de 5.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca programe de imbunatatire a 

eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 

ani. 

- Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai 

mare de 20.000 de locuitori au obligatia: 

a) sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice in care includ 

masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani; 

b) sa numeasca un manager energetic, atestat conform legislatiei in vigoare sau sa 

incheie un contract de management energetic cu o persoana fizica atestata in conditiile 

legii sau cu o persoana juridica prestatoare de servicii energetice agreata in conditiile 

legii. 

- Programele de imbunatatire a eficientei energetice prevazute la alin. (12) si 

alin. (13) lit. a) se elaboreaza in conformitate cu modelul aprobat de Departamentul 

pentru Eficienta Energetica si se transmit Departamentului pentru Eficienta 

Energetica pana la 30 septembrie a anului in care au fost elaborate.‖ 

In conformitate cu prevederile art. 7alin. (1): 

„Administratiile publice centrale achizitioneaza doar produse, servicii, lucrarii sau 

cladiri cu performante inalte de eficienta energetica, in masura in care aceasta 

achizitie corespunde cerintelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economica, 
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viabilitate sporita, conformitate tehnica, precum si unui nivel suficient de concurenta, 

astfel cum este prevazut in anexa nr. 1.‖ 

Nota: 

a) In realizarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice, autoritatile 

locale vor lua in considerare si alte prevederi ale legii referitoare la reabilitarea 

cladirilor, contorizarea consumului de energie, promovarea serviciilor energetice, 

etc. 

b)  Masurile de economie de energie incluse in plan trebuie sa fie suficient de 

consistente astfel incat sa contribuie la atingerea tintei nationale asumate de 

Romania, cat si la realizarea obiectivelor specifice din Planul national de actiune 

in domeniul eficientei energetice. 

 

2. DESCRIEREA GENERALĂ A  LOCALITĂŢII 

 

2.1. Date generale 

Adresa: Municipiul Marghita – Str. Calea Republicii nr.1, jud. Bihor 

 

Nume  -     Primar:  Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII 

- Viceprimar: Zsolt DEMIAN 

- Secretar: Cornelia DEMETER.. 

 Fax:       0359 409982; 

 Telefon: 0259/362.001 

                 Email: primaria@marghita.ro 

mailto:primaria@marghita.ro
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2.2. Prezentarea localităţii 

a. Localizarea orasului 

Municipiul Marghita este situat în nord-vestul României, având coordonatele de 22°33‖ 

longitudine estica si 47°34‖ latitudine Nordica 

Prima atestare documentară a localităţii Marghita datează din anul 1216, când localitatea este 

pomenită într-un document cunoscut sub numele Registrul de la Oradea, care conţine date 

despre oamenii judecaţi pentru diverse fapte. În secolul XIV, Marghita devine centru de 

moşie feudală maghiară şi o găsim atestată documentar în 1332 sub numele de Margitfalva. 

După primul război mondial, odată cu Unirea de la 1 Decembrie 1918, când Transilvania s-a 

alipit ţării mamă, Ţara Crişurilor, inclusiv Marghita, ajunge parte integrantă din România 

Mare. În timpul celui de-al doilea război mondial, Dictatul de la Viena din august 1940 aduce 

Marghita sub ocupaţie fascisto-horthystă. La 20 octombrie 1944, în urma unor lupte grele, 

Marghita a fost eliberată de trupele române şi sovietice. Dupa al doilea razboi mondial, 

Marghita a cunoscut o dezvoltare riguroasa din punct de vedere economic, transformandu-se 



2020 

  

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL BIHOR  

                           

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI MARGHITA 
MMAARRGGIITTTTAA  MMUUNNÍÍCCIIPPIIUUMM    

Calea Republicii nr.1,cod 415300,     
Tel.(004) 0359-409977,  0259- 36200; 

Fax (004) 0359-409982 

Web:www.marghita.ro 

E-mail: primaria.marghita@marghita.ro 
 

 9 

intr-o comuna industrial-agrara. Revolutia din 1989, care a dus la prabusirea regimului 

comunist, a deschis si pentru Marghita un drum nou. S-a inceput procesul de privatzare, s-au 

restituit pamanturile si s-au infiintat mai multe societati comerciale private. In 23 decembrie 

2003 Marghia a fost declarat Municipiu.Geografic, orasul se situează aproximativ între 

confluenta Bistrei (la nord) si a Sebesului (la sud) cu Timisul, având o altitudine medie de 

280 m. 

Suprafata teritorial-administrativa Marghita este de 8.373  ha, din care: 

- Teren agricol – 5.330 ha 

- Teren neagricol – 3.043 ha 

Municipiul Marghita are ca subdiviziuni administrativ-teritoriale doua sate: Ghenetea si Chet. 

Satul GHENETEA se afla in partea nordica a limitelor judetului Bihor, pe drumul comunal 

ce deriva din drumul judetean Marghita-Viisoara-Tasnad, la cca.3 km N, pe partea stanga a 

DJ. 

Satul CHET se afla in partea nordica a limitei judetului Bihor, pe drumul judetean dintre 

Marghita si Salacea. Localitatea se desfasoara in cea mai mare parte in zona cea mai joasa a 

teraselor depresionare, la baza pantelor acestora si pe vaile dintre versanti, diferenta de nivel 

fiind intre 20 si 30m. 

b. Prezentarea specificului localităţii 

Clima  

Climatul local se caracterizează în general prin veri călduroase şi ierni mai puţin aspre, 

fără excese ale elementelor climatice, ceea ce corespunde unui climat temperat continental 

moderat. 

 Radiaţia solară înregistrează cele mai mari valori în cursul verii luna iulie (16,60 

kcal./cm
2 

la Oradea) şi cele mai mici iarna în luna decembrie (2,64 kcal/cm
2
 la Oradea). 

Acest fenomen este în strânsă legătură cu nebulozitatea care atinge cele mai mici valori în 
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lunile iulie – august şi valori maxime în luna decembrie. Durata de strălucire a soarelui 

depăşeşte 2.000 ore/an, cea mai mică valoare fiind iarna, de 55 ore / lună şi cea mai mare, 

vara, cu 270 ore/lună. Numărul zilelor cu cer senin este mai mare spre sfârşitul verii şi 

începutul toamnei şi mai mic, iarna.  

Temperatura medie anuală pentru oraşul Marghita este de 10,5
 
C, fiind superioară 

mediei anuale pe ţară. Temperaturile medii ale lunilor de iarnă sunt cuprinse între 1 - 0 C, 

luna cea mai rece fiind ianuarie, cu o temperatură medie de -1,5 C, iar cea mai călduroasă 

este iulie, cu valoarea medie de 21C. 

Precipitaţiile totalizează circa 700 mm / an, maxima pluviometrică înregistrându-se în 

luna iunie şi toamna, în perioada octombrie - noiembrie. Precipitaţiile minime se înregistrează 

în lunile ianuarie – februarie şi septembrie.  

Frecvenţa zilelor cu precipitaţii este de 110 - 120 anual, cele mai multe aparţinând 

lunilor mai, iunie şi decembrie (11 zile), iar cele mai puţine se înregistrează în luna 

septembrie (8 zile). 

Vânturile diferă în funcţie de anotimp, fiind determinate de diferite sisteme barice. 

Vânturile predominante sunt cele care bat dinspre SV, NV, N şi V. 

Tabelul 1. Temperaturi anuale 

Media 

anuala 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

10,1 -1,2 0,2 4,9 10,6 15,8 18,6 20,6 20,1 15,3 10,4 4,8 0,2 
 

Tabelul 1.1 NUMĂRUL ANUAL DE GRADE - ZILE DE CALCUL ŞI DURATA CONVENŢIONALĂ A 

PERIOADEI DE ÎNCĂLZIRE PENTRU MUNICIPIUL MARGHITA 

 

Localitatea 

 

Θa 

 

           N 

 

D12 

 ° C K. zile zile 

MARGHITA 10,1 3150 196 

Θa - temperatura medie anuală; 

N       -numărul anual de grade zile de calcul, calculat pentru temperatura interioară medie a 

clădirii în perioada de încălzire i= + 20°C; i pentru temperatura exterioară medie zilnică 

care marcheaza momentul începerii şi opririi încălzirii eo = + 12°C Dn durata convenţională 

20 

12 

20 

12 
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a perioadei de încălzire, corespunzătoare unei temperaturi  θ eo = + 12°C; 

D12 - durata convenţională a perioadei de incalzire, corespunzatoare unei temperaturi θ eo = 

+ 12°C. 

Activitati specifice zonei: 

Pomicultură 

Zootehnie 

Silvicultură 

Prelucrarea lemnului 

Activitati economice principale: 

 Agricultură axată pe pomicultură şi creşterea animalelor; se mai intalneste si 

practicarea legumiculturii, apiculturii si recoltarea fructelor de padure. 

 Industria bazată pe extragerea petrolului; in ultimii ani s-a dezvoltat si industria textila 

si a incaltamintei; 

 Industria lemnului, mobilei si a produselor din lemn; 

 Industria alimentara, a bauturilor si tututnului; 

 Transporturi: rutiere, feroviare 

Facilitati oferite investitorilor: - Scutirea sau reducerea impozitelor pe teren pentru 

suprafaţa aferentă investiţiilor executate dar nu mai mult de 3 ani. 

Obiective turistice: 

• urmele unei vechi asezari (sec. al II – IV p.Hr.), in locul numit Nisiparie, obiectiv de 

patrimoniu national, inclus in Lista monumentelor istorice actualizata; 

• Biserica reformata (sec. XVI – XVIII), inclusa in Lista monumentelor istorice actualizata; 

• Biserica romano – catolica cu hramul „Sf. Maria‖ (1772), inclusa in Lista monumentelor 

istorice actualizata; 
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 Castelul Csaki, (sec. al XVIII-lea), in prezent declarat sit arheologic; 

• Bazinele cu apa geotermala construite in cadrul proiectului Parc Balnear Regiunea N-V 

• Padurea Ghenetea din satul omonim si Padurea Almas, din satul Chet, sate apartinatoare 

orasului Marghita, elemente cu valoare ecologica, peisagistica si turistica deosebita, care 

ocupa o suprafata de 2.244,05 ha si reprezinta 31% din teritoriul administrativ al orasului; 

• numeroase spatii verzi si parcuri, intinse pe 7 hectare; 

 

Case memoriale, monumente comemorative  

     - Obeliscul eroilor – din parcul central 

- Troiţa martirilor - din faţa parcului central 

- Troiţa Sf Gheorghe - în incinta Unităţii militare 

- Bustul lui Octavian Goga - în faţa liceului ―Octavian Goga‖ 

http://i2.wp.com/www.marghita.ro/wp-content/uploads/2016/01/Biserica7.jpg
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- Bustul lui Mihai Eminescu                

- Bustul lui  Ioan Slavici - în faţa Casei de cultură 

- Bustul lui Eugen Jebeleanu - în faţa Casei de cultură 

- Bustul lui Jókai Mor - în faţa Casei de cultură 

- Bustul lui Petőfi Sándor - în faţa bisericii reformate 

- Bustul lui Ady Endre - în faţa bisericii reformate  

-Bustul lui Horea- in incinta grupului scolar agricol „Horea‖ 

Obiectivele istorice aflate in localitatea Marghita au o atractivitate redusă pentru turiști, care 

sunt interesați mai mult de apele termale din zonă  și de bazele de tratament balnear. 

c. Nr. locuitori 

Evolutia populatiei la recensăminte  dupa sex, etnie si religie  preluata de la Directia 

Judeteana de Statistica Bihor este prezentata mai jos:           

Tabel nr. 2 
 

Anul 2009 2012 2015 2019 

Număr locuitori total 

Din care :  bărbaţi 

                  femei   

19.135 

9.384 

9.751 

18.664 

9.168 

9.496 

18.294 

8.893 

9.401 

17.648 

8.525 

9.123 
                       Datele au fost furnizate de Institutul National de Statistica. 
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Structura populaţiei pe etnii şi religie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

          

 

 

Recensamant etnii     % 

  

Români  49.39 

Maghiari  40.25 

Germani  0.16 

Evrei 0.012 

 Romi  5.57 

Slovaci  0.47 

Necunoscuta 3.58 

Alte etnii 0.57 

TOTAL locuitori 100,00 

Apartenenta religioasa 2019 

 nr.  % 

Ortodoxa 8.174 46.32 

Rom.-catolica 2.541 14.40 

Greco-catolica 135 0.77 

Reformata 6.317 35.80 

Unitariana 17 0.09 

Evanghelica 24 0.13 

Baptista 295 1.67 

Penticostala 90 0.51 

Adventista 20 0.11 

Alte  religii 25 0.14 

Fara religie 10 0.06 

TOTAL locuitori 17.648 100,00 
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d. Evolutia locuintelor existente in municipiul Marghita pe forme de proprietate este 

prezentata in tabelul nr.3:           

   Tanel nr.3 

Forme de 

proprietate 

2012 2015 2019 

Proprietate 

Publică 

353 385 385 

Proprietate privată 6398 6433 6488 

Total 6751 6818 6873 

 

  

e. Evolutia suprafetei locuibile in municipiul Marghita pe forme de proprietate 

este prezentata in tabelul nr.4:           

 

8174

2541

135

6317

17
24 295 90 20 25 10

Ortodoxa

Rom.-catolica

Greco-catolica

Reformata

Unitariana

Evanghelica

Baptista

Penticostala

385

6488

Locuinte dupa Forma de proprietate - 2019

proprietate publica

proprietate privata
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Tabel nr.4 

Suprafata 

locuibila 

(mp) 

2011  2012 2013 2014 2015 2019 

Proprietate 

Publică 

8804 12049 13671 13671 13671 13671 

Proprietate 

privată 

265951 266804 267548 268869 269625 271930 

Total 274.755 278.853 281.219 282.540 283.296 285.601 

 

 
 

 
Conform informatiilor oferite de Primaria Municipiului Margita, pe teritoriul 

administrativ al UAT există următoarele  unităţi de învăţământ :  
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 Liceul teoretic ,, Horvath Janos,,  - Marghita 

 Liceul tehnologic ,, Horea,, - Marghita 

 Colegiul National ,, Octavian Goga,, - Marghita 

 Scoala gimnaziala nr.1 – Chet 

 Gradinita cu program prelungit nr.1 – Marghita 

 Gradinita cu program prelungit nr.4 – Marghita 

 Gradinita cu program normal nr.5 – Chet 

 Cresa 

În domeniul culturii şi al sportului: 

 casă de cultură - Marghita,  

  bibliotecă municipală- ―Ioan Munteanu‖ 

 6 biblioteci şcolare 

 1 stadion 

 1 teren de sport la Ghenetea 

 2 sali de sport   

În domeniul sănătăţii Marghita este dotată cu: 

- în sector public  - 1 spital cu 260 paturi 

                            -  1 dispensar medical  

                            -  1 farmacie   

                            -  4 laboratoare medicale 

                            -  3 cabinete şcolare 

   - în sector privat    -  8 cabinete medicale de specialitate 

                            - 12 cabinete stomatologice  

                            -   4 laboratoare de tehnică dentară  

                            - 11 farmacii       

                            - 10 cabinete medicale de familie 

f. Surse de venituri la bugetul local  - taxe si impozite locale, bugetul de stat, 

imprumuturi si proiecte cu finantare externa. 
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2.3. Organizarea colectivului cu responsabilităţi privind consumul de energie în cadrul 

autorităţii locale: 

Punerea în aplicare a PIEE- 2020 presupune implicarea si colaborarea mai multor institutii 

respectiv: 

 Primarul Municipiului Marghita; 

 Directorii serviciilor comunitare de utilitate publică sub autoritatea Consiliului Local 

   care se regăsesc cu proiecte/lucrării în PIEE- 2020 

 Resposabil din partea Primariei privind monitorizarea si implementarea PIEE- 2020; 

 Parteneri externi – autorităti de management si organisme intermediare; agentii 

executive coordonatoare ale diferitelor programe europene specifice domeniilor: 

energie, transport si protectia mediului. 

La nivelul compartimentului contabilitate se gestionează  facturile privind consumurile lunare 

la toate unităţile subordonate Consiliului Local Marghita la energie electrică, apă, gaze 

naturale şi carburanţi.  

Proiectele si activitatile propuse in PIEE-2020 sunt în conformitate cu obiectivele si 

prioritatile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Marghita . 

 

Serviciile oferite de Primăria Municipiului Marghita sunt urmatoarele: 

 Directia tehnica; 

 Serviciul Administratie Publica, Autoritate tutelară, Asistenta sociala; 

 Biroul administrarea domeniului public, salubritate, zona verde, spatiu locativ; 

 Biroul Resurse Umane; 

 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă; 

 Biroul impozite si taxe; 

 Serviciul de Integrare Europeană, Informatizare, Protectia Mediului si Comunicare; 

 Serviciul investitii, achizitii, administrative, monitorizare 
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3.PREGATIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNATĂŢIRE A 

EFICIENŢEI ENERGETICE - DATE STATISTICE 

3.1. Descrierea principalelor contururi de consum de energie. 

Consumul energetic al localităţii este reprezentat de energia electrică, apa potabilă şi 

industrială,carburantii, gazele naturale si lemnul. In tabelul nr.6 este prezentata situatia 

contractelor pentru serviciile de utilitati publice. 

Tabel nr.6 

Servicii  utilităţi  

publice 
Modul de gestionare a serviciilor publice 

Indicatori de eficienţă 

energetică stipulaţi  

prin contract 

 
Contract de delegare 

 a gestiunii 

Serviciului  public 

Gestiune directa 

prin departamentele 

primăriei 

           DA 

       Precizaţi 

     indicatorul 

  NU 

Iluminat Public Enel Energie Romania - - NU 

Alimentare cu  

apă  si canalizare  

 

Serv. Public de Alimentare cu  

Apă, Canalizare şi  

Salubrizare – Activitate  

economică Marghita,  

crt. 13/2010 

- - 

NU 

Alimentare cu  

Gaz metan 

EON Energie SA, contract  

1003141714/2016.3/6503 

- - 
NU 

Transport public  

cu auto 
- 

- - 
NU 

Salubritate Serv. Public de Alimentare cu  

Apă, Canalizare şi  

Salubrizare –  

Activitate economică  

Marghita, crt. 2074/2017 

- - NU 

Maturat stradal - - 

NU 

Clădiri individuale - - - NU 

 

3.2. Evoluţia consumurilor de energie electrica Localitatea Marghita este alimentată cu 

energie electrică prin intermediul retelelor de medie tensiune de 20 KV aeriene si subterane 

din statia de transformare 110/20 KV amplasată la marginea localitătii în partea de vest si din 

statia de transformare 110/20 KV Voivozi. Aceste retele electrice de medie tensiune 20 KV 

sunt alimentate posturile de transformare aeriene PTA, în cabină metalică PTM respectiv în 
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cabină zidită PTZ. În tabelul nr.3 şi graficele următoare este prezentată evoluţia consumului 

de energie electrica în ultimii 3  ani. Datele  au fost furnizate de Primaria Marghita. 

 Tabel nr. 7    

ENERGIE 

ELECTRICA  

 ( MWh) 

2017 2018 2019 

Cladiri aflate in 

administrarea 

Municipiului Marghita 

3104.37 3619.17 3892.05 

Iluminat Public 1986.57 1999.79 1955.58 

Tratare si pompare apa 420.90 452.90 473.57 

Epurare ape uzate 295.83 305.72 315.23 

TOTAL 5807.67 6377.58 6636.38 
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Din cele prezentate se observă o creştere a consumului de energie electrică la clădirile 

publice, motiv pentru care se impun măsuri de eficienţă energetică privind: 

- Termoizolarea peretilor exteriori, plansee, placi sol cu materiale eficiente 

energetic; 

- Inlocuirea geamurilor existente cu geamuri eficiente energetic; 

- Inlocuirea usilor existente cu usi prevazute cu sisteme de inchidere etanse; 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Cladiri 
publice

Iluminat 
Public

Tratare si 
pompare 

apa

Epurare ape 
uzate

3892,05

1955,58

473,57 315,23

Consum energie electrica - 2019

MWh

Cladiri publice
59%

Iluminat Public
29%

Tratare si 
pompare apa

7%

Epurare 
ape uzate

5%

Pondere consum energie electrica -2019



2020 

  

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL BIHOR  

                           

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI MARGHITA 
MMAARRGGIITTTTAA  MMUUNNÍÍCCIIPPIIUUMM    

Calea Republicii nr.1,cod 415300,     
Tel.(004) 0359-409977,  0259- 36200; 

Fax (004) 0359-409982 

Web:www.marghita.ro 

E-mail: primaria.marghita@marghita.ro 
 

 22 

- Inlocuirea sistemului de iluminat existent in cladirile publice cu iluminat 

pe LED; 

- Inlocuirea sistemului de incalzire existent in cladirile publice cu un sistem 

eficient energetic. 

3.3. Alimentarea cu apa 

Alimentarea cu apă a municipiului Marghita este asigurată din subteran,  prin 

intermediul a 21 foraje de adâncime medie (120 – 150 m), şi mare adâncime (300m), din care 

7 sunt amplasate intravilan şi 14 în extravilan. Cinci foraje din localitate (cuplate ca 3 şi 2) 

pompează apa în două turnuri de apă de câte 20 m
3
 fiecare, iar 9 foraje din extravilan direct în 

rezervor. Apa de la doua foraje din localitate şi de la cinci din extravilan este pompată  direct 

în retea.  

Alimentarea cu apă a municipiului Marghita a fost proiectată pentru un debit de 110 

l/s. Conducta de aductiune este din azbociment în lungime de 4 km. In cadrul Uzinei de Apă 

există un rezervor de beton, cu volumul de 1000m
3
. Tratarea apei se realizează prin clorinarea 

apei din rezervor. Cuplată la rezervor este şi o pompare cu hidrofor, cu un debit max. orar de 

200 l/s. Statia de pompare este echipată cu 3 (2+1) pompe AN având caracteristicile: Q= 300 

mc/h, H = 50 mca, P = 75 Kw. Cantitatea de apa distribuită în reţea este de 112.242 m
3
/luna 

Nivelul pierderilor de apa in retea este de 20%. .  

Sistemul de distributie este mai vechi de 30 de ani şi are o lungime de 27,50 km, 

materialele preponderente fiind oţelul şi azbocimentul.În ultimii ani s-au realizat reabilitări 

reţele de apă potabilă, pe mai multe străzi din oraş, căutându-se soluţionarea definitivă 

alimentării cu apă potabilă a întregului municipiu. 

Reţeaua de canalizare din municipiul Marghita are o lungime totală de 18,7 km şi 

este realizată în sistem divisor, din care 6,7 km este reţeaua de canalizare pluvială. 

Numai cca 70% dintre locutori sunt conectaţi la sistemul de canalizare. Capacitatea 

de colectare a sistemului de canalizare din Mun.Marghita este mică, şi, în plus, datorită 

nedimensionării corespunzătoare, este adesea mult depaşită în sezonul ploios.  Apele 

menajere din zonele neconectate la sistemul de canalizare sunt descărcate în fose septice sau 

latrine, cauzând contaminarea solului şi a panzei freatice, generând un risc potenţial de 



2020 

  

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL BIHOR  

                           

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI MARGHITA 
MMAARRGGIITTTTAA  MMUUNNÍÍCCIIPPIIUUMM    

Calea Republicii nr.1,cod 415300,     
Tel.(004) 0359-409977,  0259- 36200; 

Fax (004) 0359-409982 

Web:www.marghita.ro 

E-mail: primaria.marghita@marghita.ro 
 

 23 

infectii şi îmbolnăviri, asupra populaţiei. În ultimii ani s-au realizat reabilitări ale reţelelor de 

canalizare, atât menajeră cât şi pluvială, pe mai multe străzi din oraş. 

In cele doua localitati apartinatoare – in Chet nu exista alimentare cu apa, sursele locale fiind 

constituite din   fântâni; localitatea nu dispune nici de un sistem de colectare şi epurare   a 

apelor uzate. 

  -  în localitatea Ghenetea alimentarea cu apă potabilă se face printr-un sistem de tip 

gospodăresc de alimentare cu apă subterană de adâncime medie.  Astfel sursa este apa 

subterană a unui foraj, amplasat în gospodăria de apă, aflată în centrul de greutate al 

localităţii Ghenetea.  

Captarea apei din stratul acvifer, este realizată prin intermediul pompelor submersibile 

aferente. Apa brută este pompată prin intermediul conductei de aducţiune, în rezervorul de 

înmagazinare din localitate, după care tratată prin clorinare şi distribuită la consumatorii din 

localitate. Distribuţia apei în localitatea Ghenetea, se va face prin reţele realizate din ţevi de 

polietilenă de înaltă densitate, montate în pământ sub limita de înghet, pe un pat de nisip, 

înafara zonei carosabile. Reţelele de distribuţie sunt  echipate cu vane pentru sectorizare, 

golire şi aerisirea acestora. 

 

3.4. Evolutia consumului de gaze naturale, dupa destinatie:  

Zona Marghita  detine însemnate zăcăminte de gaz de sondă. Exploatarea 

zăcămintelor de gaze naturale se face prin intermediul sondelor de exploatare. Doar în mod 

accidental pot afecta pânza freatică, solul si subsolul, producând poluarea cu ape sărate de 

zăcământ.Pentru localitatea Marghita există statie de predare gaze SRM predare legală la 

conducta de transport gaze, conducte de repartitie gaze presiune medie până la SRM de sector 

si conducte de distributie gaze naturale presiune redusă, cu posturi de reglare măsurare la 

consumatori. Datorită amplasării orasului în zona zăcămintelor de gaze naturale, 

consumatorii din orasul Marghita  sunt racordati, în mare parte la reteaua de alimentare cu 

gaz metan prin CT de cartier, CT de scară bloc si CT de apartament. 

În municipiul Marghita, distributia de gaze naturale este administrată de societatea EON 

ROMANIA S.A.Situatia vanzarilor de gaze naturale pe ultimii 3 ani este prezentata mai jos: 
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Tabel nr. 8 

                

Tabelul nr.9    

An Consum 

abonati casnici 

(MWh) 

Consum 

abonati tertiari 

(MWh) 

Consum 

abonati 

asimilati 

(MWh) 

Consum 

abonati 

secundari 

(MWh) 

Consum 

abonati 

comerciali 

(MWh) 

2017 39462.53 3954.17 567.73 3492.56 7219.04 

2018 43837.75 4470 542.99 3782.72 8890.42 

2019 45067.17 5149.91 404.63 3674.38 8126.82 
Datele au fost furnizate de EON Romania.SA.      
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consum gaze  (MWH)

An Consum 

abonati casnici 

(mc) 

Consum 

abonati tertiari 

(mc) 

Consum 

abonati 

asimilati (mc) 

Consum 

abonati 

secundari 

(mc) 

Consum 

abonati 

comerciali (mc) 

  Total Municipiul Marghita 

 (mii m
3
) 

2017 3.752.242 375.601 53.941 331.729 686.057    

2018 4.150.282 427.168 51.655 360.479 845.255    

2019 4.235.478 485.069 38.259 346.150 762.855    

2015        
 Sursa datelor:Eon Romania SA 
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Consumul de gaze naturale prezintă o creştere continua in ultimii 3ani, în toate sectoarele de 

activitate. 

Punctele de consum gaze naturale pentru cladirile publice  administrate de Primaria   

Marghita sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

        Tabelul nr. 10 

Nr. 

crt. 

Denumire cladire publica Punct consum 

1 PRIMĂRIE 5000392908 

2 BIBLIOTECA 5000392909 

3 CASA DE CULTURA 5000392910 

4 SALA DE SPORT  LINGA STADION 5000392911 

5 EVIDENTA POPULATIEI 5000392932 

6 PIATA AGOALIMENTARA 5000409571 

7 STADION 5000801220 

8 SALA DE SPORT  -LIC. GOGA 5001381353 

9 CRESA 5001449859 

10 COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA 5000392916 

11 LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS 5000392917 

72%
8%

1% 6%
13%

Pondere consum gaze (%) - 2019 

abonati casnici

abonati tertiari

abonati asimilati

abonati secundari

abonati comerciali
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2 COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA 5000392918 

13 LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS 5001397818 

14 LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS 5001397825 

15 LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS 5001397828 

16 LICEUL TEHNOLOGIC HOREA 5003394629 

17 SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA 5001737198 

18 SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA 5003118116 

19 SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA 5003290795 

20 SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA 5000392930 

21 SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA 5000392931 

22 SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA 5000392934 

23 SPITALUL MUNICIPAL DR. POP MIRCEA 5000392936 

 

 Pentru clădirile publice  administrate de Primăria   Marghita, consumul de gaze naturale este 

prezentat în tabelul nr.12: 

 

                              Tabelul nr. 11 

An Consum gaze naturale 

(MWh) 

Consum gaze naturale 

(Lei) 

 2017 7346.43 375154.89 

 2018 5589.72 361164.87 

2019 5323.63 394535.35 
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3.5. DATE TEHNICE  SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC 

Localitatea Marghita este alimentată cu energie electrică prin intermediul retelelor 

de medie tensiune de 20 KV aeriene si subterane din statia de transformare 110/20 KV 

amplasată la marginea localitătii în partea de vest si din statia de transformare 110/20 KV 

Voivozi. Aceste retele electrice de medie tensiune 20 KV sunt alimentate posturile de 

transformare aeriene PTA, în cabină metalică PTM respectiv în cabină zidită PTZ. 

Posturile de transformare asigură transformarea tensiunii medii 20 KV în joasă 

tensiune 0,4 KV care  apoi este distribuită la consumatori prin retele electrice aeriene de joasă 

tensiune LEA 0,4 KV. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2017 2018 2019

7346,43

5589,72 5323,63

Evolutie consum gaze naturale (MWh)

375154,89

361164,87

394535,35

340000

350000

360000

370000

380000

390000

400000

2017 2018 2019

Evolutie costuri gaze naturale (RON)



2020 

  

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL BIHOR  

                           

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI MARGHITA 
MMAARRGGIITTTTAA  MMUUNNÍÍCCIIPPIIUUMM    

Calea Republicii nr.1,cod 415300,     
Tel.(004) 0359-409977,  0259- 36200; 

Fax (004) 0359-409982 

Web:www.marghita.ro 

E-mail: primaria.marghita@marghita.ro 
 

 28 

Retelele electrice de joasă tensiune LEA 0,4 KV sunt executate pe stâlpi din beton 

armat si pornesc de la posturile de transformare spre consumatorii din interiorul localitătii. În 

interiorul localitătii liniile electrice aeriene LEA 0,4 KV urmăresc traseul drumurilor si sunt 

executate la marginea carosabilului. Conductorii electrici utilizati sunt conductori OL – Al 35 

– 95 mmp. 

Pe stâlpii liniilor electrice aeriene LEA 0,4 KV sunt montate aproximativ 1700 

corpuri de iluminat cu lămpi cu vapori de mercur si partial cu lămpi de înaltă presiune cu 

halogenuri metalice. Consumatorii electrici din localitate sunt racordati la LEA 0,4 KV prin 

bransamente aeriene sau subterane proprii cu măsură individuală a energiei electrice 

consumate. 

Localitatea Chet este alimentată cu energie electrică din axul LEA 20 kV Marghita-

Valea lui Mihai prin 4 racorduri de 20 kV : Prin aceste racorduri sunt alimentate 4 posturi de 

transformare: 

- PTA IMA 63 KVA; 20/0,4 KV 

- PTA 1 160 KVA; 20/0,4 KV 

- PTA 2 100 KVA; 20/0,4 KV 

- PTA 3 100 KVA; 20/0,4 KV 

Posturile de transformare sunt de tip aerian,executate pe stâlpi din beton armat tip SV 

10002 terminali si asigură transformarea tensiunii medii (20 kV) în joasă tensiune (0,4 kV), 

care apoi este distribuită la consumatori prin retele electrice aeriene de joasă tensiune LEA 

0,4 kV. Retelele de joasă tensiune LEA 0,4 kV sunt executate pe stîlpi din beton armat si 

pornesc de la posturile de transformare spre consumatorii din interiorul localitătii. 

Liniile electrice aeriene (LEA 0,4 kV) din intriorul localitătii urmăresc traseul 

drumurilor si sunt executate la marginea carosabilului. Conductorii electrici utilizati sunt 

conductori OL –AI 35-95 mmp. 

Pentru iluminatul public stradal, pe stâlpii LEA 0,4 kV sunt montate corpuri de iluminat 

exterior cu lămpi cu vapori de mercur. Iluminatul public este actionat manual printr-un 

întrerupător amplasat într-o cutie metalică fixată pe unul din stâlpii LEA 0,4 kV. 
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Consumatorii electrici din localitate sunt racordati la LEA 0,4 kV prin bransamente aeriene 

proprii cu măsură individuală a energiei electrice consumate. 

Localitatea Ghenetea este alimentată cu energie  electrică printr-un racord LEA 

20kV din axul LEA 20 kV Marghita- Valea Lui Mihai. Prin acest racord este alimentat un 

post de transformare de 100 kVA amplasat în centrul localitătii. Postul de transformare este 

de tip aerian, executat pe un stâlp din beton armat tip SV 10002 terminal si asigură 

transformarea tensiunii medii (20kV) în joasă tensiune (0,4 kV) care apoi este distribuită la 

consumatori prin retele electrice aeriene de joasă tensiune LEA 0,4 kV. Rețelele de joasă 

tensiune LEA 0,4  kV sunt executate pe stâlpi din beton armat si pornesc de la posturile de 

transformare spre consumatorii din interiorul localitătii. 

În interiorul localitătii LEA 0,4 kV urmăresc traseul drumurilor si sunt executate la 

marginea carosabilului. Conductorii electrici utilizati sunt conductori OL-AI 35-95 mmp. Pe 

stâlpii Lea 0,4 kV sunt montate corpuri de iluminat public cu lămpi cu vapori de mercur. 

Iluminatul public este actionat manual printr-un întrerupător amplasat într-o cutie metalică 

fixată pe unul din stâlpii LEA 0,4 kV. Consumatorii electrici din localitate sunt racordati la 

LEA 0,4 kV prin bransamente aeriene proprii cu măsură individuală a energiei electrice 

consumate 

Infrastructura sistemului de iluminat public din municipiul Marghita aparţine 

operatorului de reţea S.C. Enel Distribuţie S.A., iar aparatele de iluminat public sunt 

proprietatea municipiului Marghita. 

Mentenanţa sistemului este realizată după principii reactive şi nu predictive, lămpile fiind 

schimbate atunci când se manifestă un defect evident, şi nu atunci când îşi epuizează durata 

de viaţă şi în consecinţă fluxul luminos este redus cu mai mult de 50%.  

Primăria municipiului Marghita are în vedere si extinderi de reţele de iluminat public pe raza 

administrativ teritorială precum şi realizarea iluminatului arhitectural la clădirile de 

patrimoniu, monumente istorice, statui şi locaşuri de cult. Consumul de energie electrica 

pentru iluminat public este prezentat in tabelul de mai jos:                              
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  Tabelul nr. 12 

                       An 

Indicator 

2017 2018 2019 

 

Consum energie 

electrica (MWh/an) 

1986.575 1999.789 1955.575 

Factura energie 

electrica (lei/an) 

340736.20 394158.11 426285.01 

NOTĂ : tabelul se va actualiza anual si va include valori din 2 ani precedenti. 
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In cursul acestui an au fost accesate fonduri pentru un proiect ce vizeaza, 

 

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea a 1446 de corpurilor de 

iluminat vechi, necorespunzatoare care au o eficiența energetica scazuta si emisii ridicate de 

CO2 la începutul proiectului, cu 1446 corpuri de iluminat tip LED care sa asigure fluxul 

luminos aferent fiecarei strazi în parte, cu o eficiența energetica ridicata si cu emisii scazute 

de CO2, în urma implementarii proiectului, respectiv în termen de 28 de luni de la semnarea 

contractului de finanțare. 

2. Instalarea unui sistem de telegestiune cu funcție de comanda de la distanța al iluminatului 

public, în urma implementarii proiectului, respectiv în termen de 28 de luni de la semnarea 

contractului de finanțarea. 

3. Extinderea sistemului de iluminat public prin montare a 174 de stâlpi noi metalici pentru 

iluminat în fundația de beton si dotarea acestora cu corpuri de iluminat de tip LED si un 

numar de 186 de panouri fotovoltaice, lungimea sistemului de iluminat se extinde de la 58 

km, valoare la începutul implementarii proiectului, la 63,71 km, valoare la finalul 

implementarii proiectului, respectiv în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de 

finanțare. 

 

Rezultate asteptate: 

1. Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public cu 489567 kWh/an, de la 

672807 kWh/an, valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului la 183240 

kWh/an, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului în termen de 28 de luni de 

la semnarea contractului de finanțare.  

2. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera cu 269,26 to CO2 de la 370,044 to 

CO2, valoarea indicatorului la începutul implementarii proiectului la 100,784 to CO2, 

valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului în termen de 28 de luni de la 

semnarea contractului de finanțare. 
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3. Lungime sistem de iluminat public modernizat si extins de la 0 ml valoare la începutulul 

implementarii proiectului la 63710 ml (58000 ml modernizare/înlocuire si 5710 ml extindere) 

valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului, în termen de 28 de luni de la 

semnarea contractului de finanțare. 

4. Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect de la 0, valoarea indicatorului la 

începutul implementarii proiectului la 1620 corpuri de iluminat tip LED în urma modernizarii 

si extinderii sistemului de iluminat, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului 

în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 

5. Numarul de stâlpi instalați prin proiect de la 0, valoarea indicatorului la începutul 

implementarii la 174, valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului în termen de 

28 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 

6. Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune de la 0 valoare la începutul 

implementarii proiectului, la 1620 valoare a indicatorului la finalul implementarii proiectului 

în termen de 28 de luni de la semnarea proiectului de finanțare. 

7. Instalarea unor panouri fotovoltaice (surse de energie regenerabila) pe stâlpii realizați în 

urma extinderii, de la 0 panouri fotovoltaice, valoarea indicatorului la demararea perioadei de 

implementare a proiectului, la 186 panouri fotovoltaice, valoarea indicatorului la finalul 

implementarii proiectului, în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 

8. Nivel de iluminare mediu (carosabil+trotuar) - de 7,68 lx (medie ponderata), în termen de 

28 de luni de la data semnarii contractului de finanțare.  

9. Nivel de luminanța medie menținuta minima - de 0,66 cd/mp (medie ponderata), în termen 

de 28 de luni de la data semnarii contractului de finanțare. 

 

3.6. DATE TEHNICE PENTRU SECTORUL REZIDENTIAL – 2019 

Indicatori sector rezidenţial 

Marea majoritate a clădirilor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Marghita  sunt 

clădiri cu maxim 1 etaj, au peretii exteriori din cărămidă plină, acoperis tip sarpantă, tipologia 

de clădiri care înregistrează cele mai ridicate consumuri energetice / mp. 
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 Există o mare diferenţă între consumul rezidenţial (200 kWh/m
2
) şi cel nerezidenţial 

al clădirilor (295 kWh/m
2
). Consumul mediu de electricitate pe m

2
 în ţările UE este de circa 

70 kWh/m
2
,
 
majoritatea ţărilor situându-se în domeniul 40-80 kWh/m

2
. Consumul este mai 

mare în tările nordice din cauza folosirii energiei electrice pentru încălzit (fiind de 130 kWh/m2 în 

Suedia si Finlanda si ajungând la aprox. 170 kWh/m2 în Norvegia).  

 

Fig. 5: Consumul de energie pe m2 în clădiri (în 2009, climat normal) - Sursa: Odyssee 

Prin obiectivele urmarite ne-am propus reducerea consumului anual specific(KWh/m
2
an)de 

energie electrică cu 20% la cladirile publice reabilitate termic până în 2020 . 

 Reabilitarea termică a cladirilor duce la reducea pierderilor de energie prin: 

 izolarea termică a pereţilor exteriori; a acoperişului şi a planşeului de deasupra subsolului; 

 utilizarea unor ferestre şi uşi exterioare cât mai performante din punct de vedere termic; 

 aerisirea locuinţei numai când şi cât trebuie; 

 utilizarea unor sisteme de încălzire care să aibă un randament ridicat şi posibilităţi de 

reglaj; 

 folosirea energiei solare într-o măsură cât mai mare. 

 În medie, pierderile de energie dintr-o clădire sunt evaluate conform datelor 

prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 13 

                                       Înainte de reabilitare                După reabilitare 

 Acoperiş:  20-25%                          10-13% 
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 Pereţi:   20-25%                          10-13% 

 Ferestre:  10-15%                            6-8% 

 Subsol   10-15%                             5-7% 

 

3.7. DATE TEHNICE PENTRU CLĂDIRI PUBLICE ( şcoli, spitale, grădiniţe, clădiri 

administrative, instituţii de cultură. etc.).Descrierea sectorului Clădiri publice la nivelul 

anului 2019 este prezentată mai jos 

Tabelul nr. 14 

Nr. 

Crt 

Denumire clădire Adresa – str. Suprafaţa construită 

–desfășurată (mp) 

1. Primaria Municipiului Marghita  Calea Republicii 

nr.1 

1019 

 - Clădire Birou administrativ- 

Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Populației  

Crișan nr.2 265,19 

 

2 . 

 

Spitalul  Municipal „Dr. Pop 

Mircea‖ Marghita cu următoarele 

pavilioane:  

 Eroilor nr.12-14 3800 

- bloc A- Obstretică, Ginecologie , 

Neonatologie , Magazie 

Eroilor nr.12/A 377 

- bloc B-Pediatrie  Eroilor nr.12/A 353 

- bloc C-ORL, Psihiatrie, magazie Eroilor nr.12/A 367 

- bloc D- Primire urgențe  Eroilor  nr.12/A 190 

- bloc E-Pneumologie  Eroilor nr.12/A 189 

-  bloc F- Interne B Eroilor nr.12/A 191 

-  bloc G- Interne A Eroilor nr.12/A 191 

- bloc H-Expoarări funcționale, tesa,   Eroilor nr.12/A 190 

- Bloc OP Ghirurgie și ATI Eroilor nr.12/A 548 

- Bloc alimentar Eroilor nr.12/A 785 

- Clădire spălătorie  Eroilor nr.12/A 288 

- Clădire morgă Eroilor nr.12/A 60 

- Clădire stație de oxigen  Eroilor nr.12/A 19 

- Centrală termică Eroilor nr.12/A 52 

3.  Policlinică și ambulatoriu  Eroilor nr.14 2363 

4. Dispensar TBC  T.Vladimirescu nr. 

1 

315 

5. Casa de Cultură Marghita Piața Independenței 1396 
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nr.20 

6. Clubul copiilor Marghita  Cal. Republicii 13 810 

7. Biblioteca „Ion Munteanu‖ 

Marghita  

T. Vladimirescu 1 341.75 

8. Liceul Teoretic “Horvath Janos” 

Marghita- - Clădirea nr.1 

 1 Decembrie nr.5 

 

1742 

- Clădirea nr.2- cantină elevi 1 Decembrie nr.5 

 

3146 

- Clădire nr.3  T.Vladimirescu nr.2  

 

913 

9. Liceul Tehnologic  “Horea” 

Marghita- Clădirea nr.1 

I.L.Caragiale 44              1320 

- Clădirea nr.2 I.L.Caragiale 44                       1114 

- Clădirea nr.3 I.L.Caragiale 44                      493 

 - Clădirea nr.4 I.L.Caragiale 44                      346 

 - Clădirea nr.5  717 

10. Colegiul Național „ Octavian 

Goga”Marghita  

- Clădirea nr.1 

N.Bălcesu nr.80 3106 

- Clădirea nr.2 N.Bălcesu nr.80 990 

- Clădirea nr.3 Piața Independenței 

nr. 1   

1393 

11. Școala Gimnazială nr.1 Chet Chet nr. 240 872 

12. Grădiniţa cu program prelungit 

nr.1 Marghita- Clădirea nr.1 

Eroilor  nr.6 

 

273 

- Clădirea nr.2 N. Balcescu 2 898 

- Clădirea nr.3 N. Balcescu 21 183 

- Clădirea nr.4 Heculane 5A 191 

13. Grădiniţa cu program prelungit  

nr.4- Clădirea nr.1 

Jean Calvin nr.3 439 

- Clădirea nr.2 1 Decembrie 20 903 

14. Grădiniţa cu program normal   nr.5 Cheț nr. 233 342 

15. Creşa de copii Crişan 3 806 

16. Sala de sport  Petöfi Sandor nr.30 1106 

17. Sala de sport N.Bălcescu nr.80  1711 

18. Piața agroalimentară  N. Balcescu 11 98.3 

 TOTAL Suprafaţa construită –

desfășurată 

 37212.24 
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Tabelul nr. 15 

Tip clădire 
Nr. clădiri  

in  grup 

Total arie 

utilă(mp) 

Indicatori 

Consum  

energie  

electrică. 

(MWh/an) 

Consum  

Energie 

 Termica
(1)

  

(Gcal/an) 

Factura energie 

(lei/an) 

electrica termica 

Spitale, dispensare,  

policlinici, etc. 
16  

5398 

 

 

1505.33 

 

522.20 

 

 

360331.50 

 

95010.81 

Şcoli, licee, 

creşe, grădiniţe ,etc. 
19 

 

 

16822.5 

 

343.01 

 

1210.08 

 

82950.16 

 

177450.68 
Clădiri social-culturale 

 (teatre, cinematografe, 

 Muzee, etc.) 

 

5 

 

4470.63 

 

15.13 

 

68.29 

 

3641.07 

 

12757.38 

Clădiri administrative 2 

 

1070.16  

13.90 

 

2333.59 

 

3187.39 

 

91382.97 

Altele 9 

 

3248.91  

1728.81 

 

444.16 

 

329188.40 

 

17933.51 

TOTAL 51 31010.20 3606.18 4578.32 779298.52 394535.35 
(1) Pentru clădirile care nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire (SACET) s-a luat în 

considerare consumul de gaz natural folosit la încălzire respectându-se conversia unităţilor de energie 

echivalente şi transformate în Gcal. 

(2) NOTĂ : tabelul se va actualiza anual pentru “indicatori”. 

 

3.8. DATE TEHNICE PENTRU SECTORUL TRANSPORTURI 

Municipiul Marghita se află în zona de  nord a judeţului, la 30km de frontiera dintre 

România şi Ungaria. Distanţa faţă de Oradea, este 57 km. Accesul rutier în localitate se  face: 

– drumul naţional DN19 Oradea-Săcueni (41km) şi DN19B Săcueni-

Marghita (19km) total 60km. 

– drumul naţional DN19 Oradea-Biharia (12km) şi DJ191 Biharia-Marghita 

(40km) total 52km. 

Accesul pe cale ferată pe linia Oradea- Săcueni- Satu Mare, din staţia Săcueni pe cale rutieră 

19km pe DN19B. 

Accesul pe cale aeriană:  Cele mai apropiate aeroporturi - Oradea  61 km 

                                                            - Arad 176 km              

                                                           - Cluj-Napoca 217 km 
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Satul  Ghenetea din punct de vedere al legturilor în teritoriu are  legătură cu oraşlu Marghita 

prin drumul comunal DC 124, care se ramifică din DJ191 , are lungimea de 4,5 km şi 

traversează localitatea pe drecţia nord-vest;  cu satul Izvoarele şi cu Cheţ prin DC 123  

Satul  Cheţ din punct de vedere al legăturilor  în teritoriu  se fac pe drumul comunal DC11, 

care se ramifică din DJ191F, are o lungime de 8,5 km şi traversează satul pe direcţia est-vest 

şi face legătura cu Ghenetea  printr-un drum comunal.  

Transportul în comun de legătură cu alte localităţi  din zona de influenţă Marghita      

(pentru navetişti, pentru unităţile de interes cu importanţă teritorială-comerţ, unităţi de 

învăţământ, sănătate, financiar-bancare) se asigură prin mai multe curse/zi cu pornire de pe 

platforma  autogara din strada Bujorului.  

La momentul realizarii prezentului program, în municipiul Marghita nu exista transportul 

public. Deplasarea in interiorul orasului se face cu autoturisme proprii sau cu bicicleta, asa 

cum rezulta si din ― Planul de Mobilitate Urbana 2016-2020‖.  

Deplasarea cetățenilor către localitățile învecinate din municipiu și către cele două sate 

aparținătoare se realizează folosind serviciul de transport public județean. Transportul de 

călători pe drumurile județene este asigurat de operatori intrajudețeni conform traseelor 

atribuite și incluse în „programul județean de transport persoane prin curse regulate aferent 

perioadei 2014-2019‖. Acestea sunt scoase la licitație la interval de 5 ani 

Oraşul nu este dotat cu nici un mijloc de transport comun  intern . 

Programul operaţional Regional 2014-2020 propune spre finanţare transportul public urban, 

în sensul „dezvoltării uni transport public urban ecologic, în special electric și stimularea 

deplasărilor nemotorizate în oraşe‖ în contextul existenţei unor planuri de mobilitate urbană. 

Regulamentul european 1370/2009 privind transportul public de călători (intră în vigoare 

obligatoriu în 2019) se va transpune în legislaţia românească printr-o lege care va viza 

contractele cadru de servicii publice ce se pot încheia cu operatorii de transport de către 

autoritatea locală competentă coroborat cu modificările la Legea nr. 190/2013 privind planul 

de mobilitate urbană, completate la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriul şi 

urbanism (Normele de aplicare urmând să fie publicate).  
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Serviciul de transport în regim de taxi se desfăşoară prin intermediul firmei SC TAXI 

Marghita SRL, infiintata in 2016 cu autovehicule transport persoane – operatori taxi. 

Numarul de taxiuri,km.parcursi si cantitatea de combustibil consumata in perioada 2017-2019 

sunt prezentate mai jos: 
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Mașinile aflate în dotarea primăriei și consumurile aferente acestora pe ultimii 3 ani sunt 

prezentate mai jos:         Tabel 16 

 

Nr.crt. 

 

Tipul si nr. inmatriculare 

Consum carburant - litri 

2017 2018 2019 

1 Tractor Belarus cu remorca 

–BH 468 

3640 3482 3310 

2 Tractor Belarus cu tocator 

de iarba – BH 468 

- 1305 860 

3 Autoutilitara – Bobcat  

BH 303 

3475 2958 3190 

4 Autoutilitara –Crafter cu 

platforma – BH 15 PMM 

2165 1780 1973 

5 Autoturism- Skoda 

Octavia – BH 44 PMM 

- 1500 1961 

6 Autoturism- Renault trafic 

– BH 45 PMM 

1990 1685 1860 

7 Autoturism- Renault 

scenic – BH 43PMM 

1955 1383 740 

8 Microbuz VW Crafter, 

19+1, BH 02 PMM 

1824 1264 1278 

9 Microbuz Scania 

Opelmovano, BH 17 PMM 

1443 1124 - 

 TOTAL 16.492 16.481 15.172 
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Km parcursi: 

–    2017 –98.862 

- 2018 – 100.918 

- 2019 – 91.321 

 

Indicatori sector transport 

- Eficienta sistemului de transport se referă la modul în care este acoperită cererea de 

transport. Aceasta depinde de infrastructură şi  structura localităţii. Consumul pe 

pasager creste proporţional cu  scăderea densităţii populaţiei localităţii. Reducerea 

volumului de trafic este un aspect important al unui transport eficient. Planificarea 

urbană poate să optimizeze amplasarea sistemului de transport pentru limitarea 

distanţei de transport; 

- Eficienta călătoriei se referă la eficienţa consumului de energie al diferitelor moduri 

de transport. Principalii parametri sunt ponderea relativă a diferitelor moduri de 

transport  şi factorul de încărcare a vehiculelor. 

- Eficienta vehiculelor se refera la reducerea consumului specific de combustibil 

aferent fiecărui tip de vehicul; acest indicator depinde de performanţă vehiculelor 

utilizate cât şi maniera de conducere a manipulanţilor. 
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Tabelul nr. 17 

Indicatori 

 

Valoare 

indicator 

Mod de calcul (3/4) 

Consum de energie Mărime raportare 

1 2 3 4 

Eficienta sistemului 

Consumul specific de 

energie la transportul de 

pasageri (tep/pers) 2019 

    

    0.00028 

Consumul de energie 

anual la transportul de 

pasageri 

5,074 

Număr locuitori  

   17.648 

     

Eficienta călătoriei 

Consumul specific de 

energie  

(tep /pers-km)2019 

 

 

Consumul anual de 

energie la transportul de 

pasageri 

5,074 

pasageri – km 

     17.648- 54.000 

Eficienta Vehiculului 

Consumul specific mediu de 

energie pe tip vehicul 

(tep/km)2019 

- Motorina 

 

-     Benzina 

 

 

 

   0.000086 

Consumul total de 

energie al tipului de 

vehicul  

-autobuze, microbuze, 

etc.-2,69    

      - 1,97 

Kilometri parcurşi : 

     54.000 

 

NOTĂ : tabelul se va actualiza anual pentru “indicatori”. 

 

3.9. DESCRIERE SECTOARE DESEURI (inclusiv recicalabile) SI MATURAT 

CAI PUBLICE 

În municipiul Marghita serviciile de salubritate si managementul deşeurilor sunt asigurate de 

Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare – Activitate economică, aflat în 

subordinea Consiliului Local; între serviciile furnizate de această societate se numără: 

 - servicii de colectare a deseurilor;  

- servicii de măturat mecanizat şi manual; 

 - servicii ridicări gunoi menajer, moloz, iarbă; 
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- servicii de colectare a reziduurilor industriale, a pământului, a ierbii rezultată în urma tăierii 

şi a gunoiului menajer; Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea 

municipalităţilor, direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale) sau 

indirect (prin cedarea acestei responsabilităţi pe bază de contract, către firme specializate în 

servicii de salubrizare). 

Parcul auto al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare – Activitate 

economică este prezentat in tabelul nr. 18: 

            Tabelul nr.18 

Nr. 

crt. 

Tip autovehicul Marca/ nr. 

inmatriculare 

Carburant 

1 Autogunoiera compactor MAN/ 

BH 07 DWU 

motorina 

2 Autogunoiera compactor RENAULT/ 

BH 09 KLS 

motorina 

3 Autogunoiera compactor IVECO/ 

BH 07 SFG 

motorina 

4 Autogunoiera compactor MERCEDES/ 

BH 12 GYS 

motorina 

5 Autogunoiera  IFA motorina 

6 Autovidanja - motorina 

7 Tractor cu remorca MTZ - motorina 

8 Buldoexcavator BH 411 motorina 

9 Bobcat - motorina 

10 Autoutilitara VOMA motorina 

11 Autospeciala de maturat - motorina 

 

Consumul de carburant pentru serviciul de  salubritate este prezentat mai jos: 

An Motorina (litri) Motorina (tep) 

2017 15.855 13,428 

2018 16.230 13,753 

2019 17.035 14,433 
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  Ţinând cont de legislaţia în vigoare, prin iniţiativa Consiliului Local al Municipiului 

Marghita s-au întocmit două proiecte: 

1. ―Întocmirea documentaţiei pentru realizarea unui staţii de transfer a deşeurilor în 

municipiul Marghita‖-finanţată de Phare care conţine studiu de fezabilitate, analiza 

economico-financiară şi un studiu de impact include 12 comune învecinate. 

2. ―Colectarea selectivă şi transportul deşeurilor municipale în zona Marghita‖  

finanţat de Programul Phare CES 2004, care vizează Marghita, Cheţ şi Ghenetea. 

Implementarea acestuia a făcut posibilă achiziţionarea unui mijloc de transport 

compactor, amenajarea platformelor de colectare a deşeurilor, achiziţionarea de 

containere, euro-pubele pentru deşeul menajer, containere pentru colectarea 

selectivă, construirea unui şopron pentru transformarea şi depozitarea temporară a 

deşeurilor selective de unde  se va transporta la Depozitul ecologic Oradea care 

devine Depozit ecologic judeţean. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus dar si a Planului de Actiune pentru Energie Durabila 

se propunem reducerea consumului de combustibili cu 10 % anual pana la incheierea acestui 

program. 
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4. CREAREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A  

EFICIENŢEI ENERGETICE 

4.1 Determinarea nivelului de referinţă 

Nivelul de referintă este un set de date care are la bază datele colectate si descrie starea 

curentă, înainte de implementarea programului de îmbunătătire a eficientei energetice. 

Nivelul de referintă serveste ca punct de comparatie, necesar evaluării rezultatelor si 

impactului implementării programului. S-au luat ca referinta consumurile din anul 2016 la 

care se va face raportarea. 

În Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice am prevăzut extinderea şi modernizarea 

sistemului de iluminat public prin instalarea de corpuri de iluminat mai eficiente din punct de 

vedere al consumului de energie electrică.  

4.2. Obiectivele programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice care vor fi 

luate în considerare cuprind următoarele elemente:  

(a) Politica naţională în domeniul energiei şi mediului; in caz concret Planul Naţional de 

Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice 

(b) Strategiile şi politicile locale în acest domeniu (ex. planificarea urbană, sistemul de 

iluminat public, politica de promovare a resurselor regenerabile locale, integrarea în politica 

de dezvoltare regională, etc).  

(c) Condiţiile şi nevoile localităţii (ex. starea tehnică a infrastructurii urbane, potenţialul 

economic al resurselor regenerabile locale, dezvoltarea parcurilor industriale, etc.  ). 

 Formularea obiectivelor s-a făcut realist pe baza potenţialului economic al localităţii, 

de investiţii din bugetul propriu, de creditare sau de acces la fonduri europene. 

Realizarea potenţialului tehnic depinde de resursele economice ale localităţii, dar şi de 

fonduri suplimentare, specializate, bănci comerciale, parteneriate publice-private. Pe baza 

obiectivelor programului sunt dezvoltate structura şi conţinutul acestuia. 

Obiective cuprinse în programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice: 

 Reducerea consumului total de energie electrică prin modernizarea sistemului de 

iluminat public cu 70 % până în 2025 
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 Reducerea consumului anual specific(KWh/m
2
 an) de energie termica cu 20 % a 

blocurile de locuite şi a cladirilor publice ce vor fi reabilitate până în 2025 

 Reducerea consumului de benzină şi motorină utilizate de vehiculele municipale cu 

10% până în 2025 prin implementarea sistemului de management al traficului  

Obiectivele programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice sunt prezentate în ANEXA 3. 

In acest caz se impune respectarea urmatoarelor cerinte: 

a) Autorizatiile de constructie, conf legi 159/2013  pentru cladiri din 

proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice incepand cu luna 

ianuarie 2018 se vor acorda doar daca aceste cladiri vor fi cladiri al căror consum de 

energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero. 

b) Autorizatiile de constructive, conf legi 159/2013  pentru cladiri noi altele decat cele 

din proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice incepand cu luna 

ianuarie 2020 se vor acorda doar daca aceste cladiri vor fi cladiri al căror consum de 

energie din surse convenţionale este aproape egal cu zero. 

c) Pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la art. 12^3 alin. (2), din legea 

159/2013 prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice 

locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de 

construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de 

performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea 

utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea 

acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător 

d) Autorizatiile de constructie/modificare/extindere incepand cu data aprobarii PIEE, se 

vor acorda doar daca proiectul face dovada printr-un Proiect de anvelopare realizat de 

un Auditor Energetci autorizat MDTLR gr I (certificat de performanta energetica a 

cladirii), si daca lucrarea ce urmeaza a fi realizata se gaseste in minim clasa C pentru 

cladiri private si minim clasa B pentru cladiri publice 

e) Receptia cladirilor incepand cu data aprobarii PIEE, se va acorda doar daca proiectul 

face dovada printr-un Certificat de Performanta Energetica semnat de un Auditor 

Energetic autorizat MDTLR gr I, ca lucrarea se gaseste in minim clasa C pentru 
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cladiri private si minim clasa B pentru cladiri publice 

f) Achizitionarea/inchirierea de autovehicule va fi permisa incepand cu anul 2020, doar 

a acelora care indeplinesc cerintele minime de consum pentru tipul si clasa lor de 

fabricatie.  

g) Achizitionarea/inchirierea de echipamente va fi permisa incepand cu anul 2020, doar 

a acelora care indeplinesc cerintele minime de consum pentru tipul si clasa lor de 

fabricatie.  

h) Primaria va asigura si urmarii certificarea energetica a cladirilor publice si afişarea 

într-un loc vizibil publicului, a certificatul de performanta energetica a cladirii conf. 

legii 159/2013 

Nota: clădire de interes şi utilitate publică — clădire   o suprafaţă utilă totală de peste 250 

m
2
 frecvent vizitată de public, ocupată de autorităţi ale administraţiei publice în care se 

desfăşoară activităţi de interes public naţional, judeţean sau local sau în care se desfăşoară 

activităţi comerciale, social-culturale, de învăţământ, educaţie, asistenţă medicală, sportive, 

financiar-bancare, de cazare şi alimentaţie publică, prestări de servicii şi altele asemenea. 

4.3  Proiectele prioritare sunt în strânsă legătură cu obiectivele programului care pot fi 

clasificate în diferite moduri : 

-    După sectoare de activitate avem: 

                   -Sectorul de cladiri publice; 

                   -Sectorul de locuinţe rezidenţiale; 

  - Sectorul de iluminat public; 

                   -Sectorul de transport in comun; 

                   -Sectorul colectare deseuri.   

- După rezultatele preconizate în funcţie de obiectivele prioritare ale programului avem: 

  - economii de energie; 

  -economii financiare; 

  -reducerea de emisii de gaze cu efect de seră; 

  -efecte sociale 
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4.4.Mijloace financiare 

Determinarea mijloacelor financiare  

 Mijloacele financiare pe care municipalitatea se angajează să le aloce de la bugetul 

său:  

- venituri proprii din taxe şi impozite locale,  

- subvenţii de la bugetul de stat;  

 Mijloace procurate din surse externe:  

- credite,  

- parteneriatele public-private,  

- concesiuni şi leasing,  

- diferite scheme de finanţare cu a treia parte,  

- donaţii, etc. 

  Pentru a putea utiliza oportunităţile de finanţare externă pentru programele de 

eficienţă energetică, administraţia locala trebuie să ia în considerare şi să cunoască procedurile 

pentru multiplele instrumente financiare disponibile în tară, precum şi cu schemele financiare 

inovative folosite la scară largă în practica internaţională. Printre acestea se numără de 

exemplu: 

       -     Finanţare din fonduri speciale dedicate energiei / mediului. 

- Utilizarea de credite comerciale. 

- Leasing pentru echipamente. 

- Scheme ESCO – contract de performanţă 

- Parteneriat public-privat (PPP) – concesiune, etc 
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5. MONITORIZAREA REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE 

CREŞTERE A EFICIENŢEI ENERGETICE 

Cel mai simplu mod de monitorizare a rezultatelor obţinute prin implementarea 

măsurilor din programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice , este prin comparaţii pe baza 

datelor cu privire la:  

(a) starea  obiectivelor  înainte şi după punerea în aplicare a măsurilor din Programul de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice  

(b) cantitatea totală de energie  economisită pentru întreaga perioadă de punere în 

aplicare a programului, precum şi proiecţiile pentru o anumită perioadă de timp folosind 

datele din măsurători reale şi previziunile bazate pe rezultatele efective de la măsurile puse în 

aplicare. 

(c) Evaluarea programului ar trebui să includă, de asemenea, o comparaţie a rezultatelor 

obţinute pentru fiecare dintre obiectivele stabilite: scăderea costurilor cu energia, reducerea 

emisiilor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor energetice şi a altor indicatori care fac obiectul 

programului, etc. 

Monitorizarea şi evaluarea începe de obicei de la primii paşi ai proiectului şi continuă 

după finalizarea implementării măsurilor în scopul stabilirii impactului pe termen lung al 

programului asupra economiei locale, consumului de energie, mediului şi asupra 

comportamentului uman. 

 

Proiecte implementate sau in curs de implementare la nivelul Municipiului Marghita: 

Tabel 19 

Nr. 

crt 

Denumire proiect Valoarea 

totală 

Surse de finanţare Durata Stadiul de 

implementare 

1. ,,Pod administrativ între orașele 

din zona transfrontalieră româno-

maghiară‖ ROHU 179 

70.500,00 

euro 

Programul Interreg V-

A România-Ungaria 

01.12.2018- 

29.02.2020 

 

Finalizat 

2. ―Proiect integrat pentru dezvoltarea 

durabilă în zona montană a 

judeţului Bihor, îmbunătăţirea 

accesului şi dezvoltarea serviciilor 

de sănătate în cazul intervenţiilor 

medicale în situaţii de urgenţă, 

3.422,40 euro Programul Interreg V-

A România-Ungaria 

01.10.2018 

- 

31.03.2019 

Finalizat 
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acronim IPHEALTH‖ ROHU275 

Lead beneficiary - C.J. Bihor 

Project beneficiary -Municipiul 

Marghita (partener) 

3. ‖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 

Lead beneficiary - C.J. Bihor 

Project beneficiary -Municipiul 

Marghita (partener) 

268.320,00 

euro 

Programul Interreg V-

A România-Ungaria 

01.08.2019- 

31.07.2022 

În 

implementare 

 

4. „Cooperare Transfrontalieră 

durabilă pentru cetăţeni  între 

Municipiile Marghita şi  

Berettyóújfalu‖ ROHU283 

80.000 euro Programul Interreg V-

A România-Ungaria 

01.12.2018-

31.05.2020 

În 

implementare 

5. „Modernizare iluminat public în  

Municipiul Marghita, judeţul 

Bihor‖ SMIS 125299 

8.587.989,90 

lei 

Programului 

Operaţional Regional 

2014-2020, Obiectiv 

specific 3/1 Cresterea 

eficienței energetice în 

cladirile rezidențiale, 

cladirile publice si 

sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a 

celor care înregistreaza 

consumuri energetice 

mari  

28.01.2020 

- 

31.12.2021 

În 

implementare 

 

 

6. ―Promovarea unei abordări 

integrate în ceea ce privește 

îmbunătățirea ratei de angajare și a 

mediului de afaceri la nivelul 

micro-regiunilor Marghita și 

Berettyoujfalu‖ 

ROHU 359 

1.689.494 

euro 

Programul Interreg V-

A România-Ungaria 

 În 

implementare  

7. ―Centru Educaţional 

Multifuncţional ―Octavian Goga‖‖,  

cod SMIS: 125905 

23.200.000 lei Programului 

Operaţional Regional 

2014-2020, Obiectivul 

Specific 13.1. 

 În 

implementare  

8. ―Centru Multifuncţional Recreativ 

Marghita‖, cod SMIS 125904 

23.200.000 lei Programului 

Operaţional Regional 

2014-2020, Obiectivul 

Specific 13.1. 

 În 

implementare  

9. Reabilitarea, modernizarea și 4.865.793,41 Programului  În 
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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 

lei Operaţional Regional 

2014-2020, Obiectivul 

Specific 13.1. 

implementare  

10. „Fundamentarea deciziilor, 

planificarea strategica si masuri de 

simplificare pentru cetateni la 

nivelul Municipiului Marghita‖- 

cod SMIS 135923, cod SIPOCA 

789 

625.464 lei Programul Operațional 

Capacitate 

Administrativă,  

Obiectivul Tematic nr. 

11 

 În 

implementare  

11. Reabilitare Corp B- colegiul 

National O. Goga Marghita 

 

869.318,10 

lei 

Buget local 

 

POR 2014-2020 

2016-2018 

 

 

Realizat 

12. Reabilitare/extindere  lic. H. 

Janos Marghita 

5.217.085 lei POR 2014-2020 2016-2018 Realizat 

13. Extindere grădiniţă str. J. Calvin 546.000 lei Buget local 

 

PNDLR 

2016 -

2018 

 

Realizat 
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ANEXA 1 – MATRICEA DE EVALUARE DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC 

  NIVEL  

ORGANIZARE  1  2  3  

Manager energetic  Nici unul desemnat  Atributii desemnate, dar nu împuternicite 20-

40% din timp este dedicat energiei  

Recunoscut si împuternicit care are sprijinul 

municipalității  
Compartiment specializat EE  Nici unul desemnat  Activitate sporadică  Echipa activă ce coordonează programe de eficientă 

energetică  

Politica Energetică  Fără politică energetică  Nivel scăzut de cunoastere și de aplicare  Politica organizationala sprijinită la nivel de 

municipalitate. Toți angajații sunt înștiințați de obiective 

și responsabilități  
Răspundere privind consumul de energie  Fără răspundere, fără buget  Răspundere sporadica, estimări folosite in 

alocarea bugetelor  

Principalii consumatori sunt contorizati separat. Fiecare 

entitate are răspundere totala in ceea ce privește 

consumul de energie  

PREGATIREA  PROGRAMULUI de 

îmbunătătire a EE 

 

Colectare informatii / dezvoltare sistem bază de date  Colectare limitată  Se verifica facturile la energie/ fără sistem de 

bază de date  

Contorizare, analizare si raportare zilnica  

Exista sistem de baza de date  

Documentatie  Nu sunt disponibile planuri, 

manuale, schite pentru clădiri si 

echipamente  

 

Exista anumite documente si înregistrări..  Existenta documentatie pentru clădire și echipament 

pentru punere în funcțiune  

Benchmarking  Performanta energetică a 

sistemelor si echipamentelor nu 

sunt evaluate  

 

Evaluări limitate ale functiilor specifice ale 

municipalităti  
Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar fi indicatorii 

de performantă energetică  

Evaluare tehnică  Nu exista analize tehnice  Analize limitate din partea furnizorilor  Analize extinse efectuate in mod regulat de către o echipa 

formată din experti interni si externi.  

Bune practici  Nu au fost identificate  Monitorizări rare  Monitorizarea regulata a revistelor de specialitate, 

bazelor de date interne si a altor documente  
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Crearea PROGRAMULUI de 

îmbunătătire a EE  
Obiective Potential  Obiectivele de reducere a 

consumului de energie nu au 

fost stabilite  

 

Nedefinit. Constientizare mică a obiectivelor 

energetice de către altii în afara echipei de 

energie  

Potential definit prin experiență sau evaluări.  

Îmbunătătirea planurilor existente de eficiență 

energetică  

Nu este prevăzută îmbunătătirea 

planurilor existente de eficientă 

energetică  

Există planuri de eficientă energetică  Îmbunătătirea planurilor stabilite; reflectă evaluările. 

Respectarea deplină cu liniile directoare și obiectivele 

organizatiei  

Roluri si Resurse  Nu sunt abordate, sau sunt 

abordate sporadic  

Sprijin redus din programele organizatiei  Roluri definite si finantări identificate. Program de sprijin 

garantate.  

Integrare analiză energetică  Impactul energiei nu este 

considerat.  

Deciziile cu impact energetic sunt considerate 

numai pe bază de costuri reduse  

Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte 

energetice evaluate cu alte investitii. Se aplică durata 

ciclului de viată in analiza investitiei  

ImplementareaPROGRAMULUI de 

îmbunătătire a EE  

 

Planul de comunicare  Planul nu este dezvoltat.  Comunicări periodice pentru proiecte.  Toate părtile interesate sunt abordate în mod regulat.  

Conștientizarea eficienței energetice  Nu exista  Campanii ocazionale de constientizare a 

eficientei energetice.  

Sensibilizare si comunicare. Sprijinirea inițiativelor de 

organizare.  

Consolidare competente personal  Nu există  Cursuri pentru persoanele cheie.  Cursuri / certificări pentru întreg personalul.  

Gestionarea Contractelor  Contractele cu furnizorii de 

utilităti sunt reînnoite automat, 

fără analiză.  

Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.  Există politică de achizitii eficiente energetic .. 

Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii.  

Stimulente  Nu există  Cunoștinte limitate a programelor de stimulente.  Stimulente oferite la nivel regional și national.  

Monitorizarea şi evaluarea 

PROGRAMULUI de îmbunătătire a EE 

 

Monitorizarea rezultatelor  Nu există  Comparatii istorice, raportări sporadice  Rezultatele raportate managementului organizational  

Revizuirea Planului de Actiune  Nu există  Revizuire informala asupra progresului.  Revizuirea planului este bazat pe rezultate. Diseminare 

bune practici  

Notă: Selectarea cu culoarea albastru deschis a matricei indică situaţia în care ne aflăm din punct de vedere al  managementului energetic. 
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ANEXA 2   FIŞĂ  DE  PREZENTARE  ENERGETICĂ  a localităţii  MARGHITA 

ENERGIE ELECTRICĂ – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

Destinaţia consumului  U.M. Tipul consumatorului Total 

  Casnic Non casnic  

 populaţie MWh  -  

 iluminat public MWh - 1955.58 1955.58 

sector terţiar (creşe, 

grădiniţe, scoli, spitale, alte 

clădiri publice, etc.) 

MWh 
 

- 
3892.05 3892.05 

 alimentare cu apă * MWh  788.80 788.80 

 transport local de călători MWh - - - 

 consum aferent 

pompajului de energie 

termică* 

MWh 

- - - 
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                                    GAZE NATURALE - 2019 

Destinaţia consumului  U.M. Tipul consumatorului Total 

  Casnic Non casnic  

 populaţie  (mii mc.) 4.235.478 - 4.235.478 

 sector terţiar (creşe, 

grădiniţe, scoli, spitale, 

alte clădiri publice, 

etc.) 

 

(mii mc.) 
- 485.069 485.069 

 alţi consumatori 

nespecificaţi 

 

(mii mc.) 
- 1.147.264 1.147.264 

 

                                  ENERGIE TERMICĂ (din sistemul centralizat) - 2019 

Destinaţia consumului  U.M. Tipul consumatorului Total 

  Casnic Non casnic  

 populaţie Gcal 

(MWh) 

- - 

- 

- 

 sector terţiar (creşe 

,grădiniţe, scoli, spitale, 

alte clădiri publice, 

etc.) 

Gcal 

(MWh) 

- - - 

(1 Gcal=1,163 MWh)     
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   BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi, etc.) - 2019 

 

Destinaţia consumului  U.M. Total 

 populaţie to. - 

 sector terţiar (creşe 

,grădiniţe, scoli, spitale, 

alte clădiri publice, 

etc.) 

to. - 

 

                                     

                                             CARBURANŢI (motorină, benzină) - 2019 

 

Destinaţia 

consumului  

U.M. Motorină Benzină 

 transport local de 

călători :taxi 

+microbuz scolar 

to. 2.66 - 

 serviciul public 

de salubritate 

to. 14.22 - 

TOTAL  16.88 - 
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ANEXA 3  INDICATORI SECTOR REZIDENŢIAL 

Indicatori 

 

Valoare 

indicator 

Mod de calcul (coloana3 / coloana 4) 

Consum de energie Marime de raportare 

1 2 3 4 

Consumul de energie termica pentru încălzire 

pe tip de clădiri [kWh/an,m
2
] 

 

 

Consumul mediu de energie termica pentru 

încălzire  pe tip de locuințe [Gcal/an,m
2
]

(1) 

 

164.21 

165.73 

Consumul total de energie 

termica :  

- Clădiri publice 

5.092.254 

- Locuinte 

45067170 

Suprafata utila totală  

    -Clădiri publice 

Su=31010.20mp 
- Locuinte 

Su= 271.930mp 

 

 Consumul mediu de energie 

termica pe tip locuinta  

- Apartament in bloc 

 

- Case individuale 

Suprafată utila medie pe tip de 

locuintă 

Su= 60 mp 

 

Su=70 

Consumul de energie  de răcire pe tip de 

locuința cu aer condiționat [kWh] 

 Consum mediu de energie de 

răcire pe tip locuinta  

- Apartament in bloc 

- Case individuale 

Suprafată utila medie răcită pe 

tip de locuintă cu aer 

conditionat 

Consumul de energie încălzire apă pe locuitor
(2)

 

Gcal/an/ap 

 Consumul total de energie 

pentru încălzirea apei  

-Apartament in bloc 

-Case individuale 

Număr total locuitori  
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Consumul de energie electrica, pe tip de clădiri 

[kWh/an,m
2
] 

 

116.29 

 

Consumul total de energie 

electrica :  

- Clădiri publice 

3606180 

 

- Locuinte 

Suprafata utila totală  

 

-Clădiri publice 

Su= 31.010,20mp 

 

-Locuinte 

Su= 271.930mp 

 

 

 

 

 

                                       NOTĂ : tabelul se va actualiza anual. 
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                                                             ANEXA 4.  INDICATORI  SECTOR  TRANSPORT 

 

  

                

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 

 

Valoare 

indicator 

Mod de calcul (3/4) 

Consum de energie Mărime raportare 

1 2 3 4 

Eficienta sistemului 

Consumul specific de energie la 

transportul de pasageri (tep/pers) 

2019 

    

    0.00028 

Consumul de energie anual 

la transportul de pasageri 

5,074 

Număr locuitori  

   17.648 

     

Eficienta călătoriei 

Consumul specific de energie  

(tep /pers-km)2019 

 

 

Consumul anual de energie 

la transportul de pasageri 

5,074 

pasageri – km 

     17.648- 54.000 

Eficienta Vehiculului 

Consumul specific mediu de 

energie pe tip vehicul 

(tep/km)2019 

- Motorina 

 

-     Benzina 

 

 

 

   0.000086 

Consumul total de energie al 

tipului de vehicul  

-autobuze, microbuze, etc.-    

     -  2,69 

      - 1,97 

Kilometri parcurşi : 

     54.000 
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ANEXA 5  ETAPELE FUNDAMENTĂRII PROIECTELOR PRIORITARE 

Pentru fundamentarea proiectelor prioritare se preconizeaza urmatoarele etape 2020-2025: 

1. Activitati generale 

- Realizarea strategiei pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor rezidenţiale şi comerciale, atât publice cât şi private conform 

legislatiei in vigoare. 

- Realizarea Strategiei de achizitii de bunuri si servicii cu eficienta energetica ridicata 

 

2. Reabilitarea sistemului de iluminat  

- Realizarea unui caiet de sarcini pentru contractarea serviciilor  

- Organizarea selectiei de oferte   

- Selectarea furnizorului de servicii  si derularea contractului  

 

3. Anveloparea cladirilor publice 

- Realizarea unui caiet de sarcini pentru contractarea firmelor care sa deruleze activitati de anvelopare a cladirilor publice  

- Organizarea selectiei de oferte pentru contractarea firmelor care sa deruleze activitati de anvelopare a cladirilor publice 

- Atragerea de fonduri pentru sustinerea anveloparii 
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ANEXA 6  -  SINTEZA  PROGRAMULUI DE ÎMBUNATĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE         

Sector consum Măsuri de economie de  

energie 

Indicator 

cantitativ 

Val. 

estimată a 

economiei 

de energie 

[tep/an] 

Fonduri 

necesare 

[lei/euro] 

Sursa de 

finanțare 

Perioada de 

aplicare 

ILUMINAT PUBLIC 

Rutier Extinderea si modernizarea 

sistemului de iluminat public în loc. 

Marghita, prin inlocuirea lampilor 

existente cu lămpi eficiente energetic 

LED 

- 1446 lampi 

- 5.8 km 

Reducere 

consum cu 42 

tep/an 

 

8.587.989,90 

lei 

Bugetul local 

POR 2014-2020 

2020-2025 

In implementare 

Modernizarea sistemului de iluminat 

public în loc. Cheţ 

 - Reducere 

consum 10 % 

 

1.500.000eur Bugetul local 

POR 2014-2020 

2017-2025 

 Modernizarea sistemului de 

iluminat public în loc. Ghenetea 

- Reducere 

consum 10 % 

1.500.000eur Bugetul local 

POR 2014-2020 

2017-2025 

Pietonal Îmbunătăţirea sistemului  de  

iluminat pietonal – montarea de  

stalpi echipati cu corpuri de iluminat 

eficiente energetic 

- -  Bugetul local 

POR 2014-2020 

 

2018-2020 

Semaforizare cu buton pentru pietoni 3  buc. - 60.000 eur Bugetul local 

POR 2014-2020 

 

2020-2025 

 Montarea de panouri fotovoltaice 186 buc. Reducere 

consum 10 % 

 

Studiu Bugetul local 

POR 2014-2020 

2020-2025 

Arhitectural  Introducerea sistemului de iluminat - 6 biserici - - Bugetul local 2017-2020 
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arhitectural al clădirilor şi obiectelor 

de patrimoniu şi for public din 

Municipiul Marghita 

- Cladirea Primariei 

- Casa de cultura 

 

POR 2014-2020 

Realizat 2018 

CLADIRI PUBLICE 

 
Scoli,licee,  

gradinite 

Construire Centru Educational 

Multifunctional 

1 clădire - 9.697.098 lei POR 2014-2020 

Buget local 

 

2020-2023 

In implementare 

Reabilitare şi extindere clădire 

şcoală Goga 2, Marghita, 

str.Independenţei 1 

1 clădire Reducere 

consum 10% 

11.834.591 lei Buget local 

POR 2014-2020 

2020-2023 

Construire clădire nouă Lic. 

Horea+asigurare utilităţi 

1 clădire - 1.403.090 lei PNDLR 2017-2020 

Finalizat 2018 

Reabilitare energetică Şc. Gen Cheţ 1 clădire Reducere 

consum 20 % 

70.000 Buget local 

 

2025 

Spitale Dotarea Ambulatoriului Spitalului 

Municipal „ dr. Pop Mircea‖ 

Marghita 

1 clădire - 

 
10.700.000,00 

lei 

POR 2014-2020  

 

2019-2020 

In implementare 

 

 

 
Clădiri social- 

culturale 

 

Reabilitarea, Modernizarea si 

dotarea spatiilor  Bibliotecii „ Ioan 

Munteanu‖ Marghita, pentru a crea 

un centru cultural-educativ 

  

-1 clădire 

-modernizare parc 

central 

- modernizare structura 

pietonala  

Reducere 

consum 10 % 

 

4.964.611 lei Buget local 

POR 2014-2020 

2020-2022 

In implementare 

Reabilitarea Casa de Cultura 

Marghita 

1 clădire Reducere 

consum 20 % 

 

2.698.034 lei Buget local 

 

2014-2020 

Finalizat 2019 

 Construire Centru Multifunctional 

Recreativ Marghita 

Su=2823 mp - 23.200.000 lei POR 2014-2020 2020-2023 
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Altele Reabilitare şi extindere sediul 

Primăriei 

1 clădire Reducere 

consum 10 % 

3.534.220 lei Buget local 

PNDLR 

2017-2025 

 
SECTOR REZIDENTIAL 

Blocuri de  

locuințe 

Construire locuinţe sociale - - -  

Buget local 

 

2016/realizat 

TRANSPORT IN COMUN 

 Introducerea transportului public în 

comun în loc. Marghita, în regim de 

minibus electric 

 

- - Fisa de proiect - 

SF 

Buget local 

POR 2014-2020 

2021-2027 

Modernizarea infrastructurii rutiere, 

cu prioritate pe arterele principale – 

Studiu de fezabilitate pentru Centura 

orasului 

 

- - 1.500.000euro Buget local 

POR 2014 - 2020 

2016-2020 

In implementare 

Modernizare DJ 191 - - 16.0668.546,29 

lei 

Buget local, CJ 

Bihor, CJ Satu-

Mare 

POR 2014-2020 

2016-2025 

 

Modernizarea drumurilor si 

amenajarea pistelor de biciclete, 

trotuare, aliniamente verzi, mobilier 

urban 

Str.I.L.Caragiale 

Str. N. Bălcescu 

Calea Republicii 

Str. T. Vladimiresc 

Str. Liliacului 

Str.Crişan 

- 1.800.000 euro Buget local 

POR 2014-2020 

2016-2035 

Semnalizarea adecvată a 

intersecţiilor şi a sensurilor girattorii 

9 intersecţii şi sensuri 

giratorii 

- 11.900 euro Buget local 

POR 2014-2020 

2016-2025 

In implemenatre 
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COLECTARE DEȘEURI 

 Extinderea sistemului integrat de 

management al deşeurilor din 

municipiul Marghita 
 

- - 870.000 lei POIM 2014-2020 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2015-2020 

Realizat  

Masteplan-Sortare selectivă, staţie 

de transfer 

1 - 250.000 lei Bugetul de stat 

Bugetul local 

2016-2020 

Realizat 

UTILIZARE SURSE REGENERABILE 

 Efectuare studii geotehnice pt.apa 

geotermală 

- - 25.000 lei Buge local 2020 Realizat 

 Alimentare cu apă geotermala a 

cladirilor publice 

8 clădiri: 

-Scola, Casa de 

Cultura,SediulPrimarie, 

Grdinita, Cresa, 

Evidenta Populatie, 

Biblioteca, Liceul „H. 

Janos‖ 

- Studiu de 

fezabilitate 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2014-2020 

 

 Forare put extractie apa geotermala - - Studiu de 

fezabilitate 

POIM 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2020-2025 

 Forare put rijectie apa geotermala - - Studiu de 

fezabilitate 

POIM 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

2020-2025 

NOTA: Anexa 6  se reactualizează anual si se transmite la ANRE pana la 30 septembrie 
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