Raport de activitate
Perioada: 2020-2021
Ciarnau Claudiu loan
Consider local din partea Partidului National Liberal

Subsemnatul Ciarnau Claudiu loan, in calitate de consilier local in cadrul
Consiliului Local Marghita, din partea Partidului National Liberal, precizez ca mandatul
de consilier local, 1-am inceput prin depunerea juramantului, in data de 21 octombrie
2020.
In cadrul sedintei extraordinare convocate de Indata, din 23 octombrie 2020, am
fost numit membru in urmatoarele comisii de specialitate ale Consiliului Local al

municipiului Marghita:
Comisia de urbanism i amenajarea teritoriului-comisie de baza ;
-

Comisia agricultura, mediu i turism.
Astfel, in anii 2020-2021, activitatea mea s-a bazat pe respectarea atributiilor ce
imi revin in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Am onoarea de a face parte ca si reprezentant al Consiliului Local in Comisia de
Evaluare a Calitatii Invatamantului al Colegiul National "Octavian Goga" Marghita,
respectiv in Comisia de analiza si verificare a solicitarilor pentru repartizarea locuintelor
ce se elibereaza de catre fotii angajatii MApN si in comisia de contestatii.

I.

Activitati

1.Participare la lucrarile Comisiilor ale caror membru sunt, In cadrul carora am
analizat, discutat, un numar de 169 de proiecte de hotarare. In cadrul comisiei, am
avut o activitate intensa, deoarece consider ca toate aspectele importante vis-a-vis
de punctele de pe ordinea de zi, trebuiesc discutate in cadrul sedintelor de comisie
pentru ca sedinta de consiliu local sa fie cat mai eficienta.
2.Participare la lucrarile Consiliului local
Prezent la 23 sedinte ale Consiliului local in perioada 2020-2021, 9 ordinare, 13
extraordinare, 1 extraordinara de indata, unde mi-am exercitat votul pentru un
numar de 169 proiecte de hotarare si am avut un numar de 6 interventii.
Atat pentru sedintele de comisie cat i pentru cele de consiliu, m-am
pregatit studiind documentatia pusa la dispozitie si solicitand informatii
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suplimentare persoanelor care au promulgat un anumit proiect sau celor din
compartimentele care sustineau respectivele proiecte. De asemenea, impreuna cu
membrii comisiilor de specialitate, am efectuat verificari pe teren, la mai multe
locatii la care se impuneau deplasari la fata locului.
Astfel, mi-am exprimat votul aprobativ pentru urmatoarele proiecte de
hotarari, proiecte care am considerat ca vin in sprijinul dezvoltarii municipiului,
destinate binelui cetateanului:
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe

anul 2020 ;
revocarea

Hotararii

Consiliului

Local

al

Municipiului

Marghita

nr. 144/10.09.2020 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile de maturat ,
spalat , stropire si intretinere a cailor publice specifice Serviciului public de
salubrizare stradala a Municipiului Marghita;
revocarea
Hotararii
Consiliului Local

al

Municipiului

Marghita

nr.143/10.09.2020 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile
specifice Serviciului de administrare , amenajare si intretinere zone verzi din

Municipiului Marghita;
numirea reprezentaniilor Consiliului Local al Municipiului Marghita in Comisia
sociala de analiza si solutionare a solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate
inchirierii si modul de atribuire a lor si in comisia de contestatii, in baza Legii
152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, in mandatul

2020-2024;
modificarea art. 12 alin (1) din Regulamentul privind realizarea , repartizarea ,
inchirierea , exploatarea si administrarea locuintelor sociale din Municipiul
Marghita, aprobat prin HCL nr. 15/28.07.2016 prin numirea reprezentantilor
Consiliului Local al Municipiului in comisia de analiza a solicitarilor si
repartizare a locuintelor sociale si comisia de contestatii, in mandatul 2020-2024;
Proiectul de

hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al

Municipiului Marghita in Consiliul de administra^e si in Comisia de Evaluare a
Calitatii Invatamantului , la unitatile de invatamant din Municipiul Marghita, in
mandatul 2020-2024;
pentru modificarea Statului de functii la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea
Marghita, aprobat prin H.C.L. nr.52/19.03.2020 privind aprobarea Organigramei
si a statului de functii la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita pentru anul

2020;
Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii " Dotarea si modernizarea Liceului Teoretic Horvath Janos - Construire
sala de sport, Cladire multifunctionala D+P+M" Amplasament : Municipiul
Marghita, str . 1 Decembrie, nr. 3, nr. cad. 100040;
contractului de asistenta juridica cu Cabinetul de Avocat Luput Razvan prin
avocat titular Luput Razvan in vederea reprezentarii municipiului Marghita;
darea in administrare catre Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea a bunului
achizitionat din bugetul local cu denumirea de container modular metalic mobil,
nr. inventar 602376 cu destinatia triaj pacienti suspecti COVID 19;

stabilirea locurilor pentru amenajarea platformelor de colectare a deseurilor
menajere in cartiere si actualizarea listei de inventar a acestora;
proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: " Dotare cu echipamente mobile
din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor
echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in
mediu on-line;
modificarea Hotararii Consiliului local nr. 104 din 23.07.2020 pentru stabilirea
locurilor de ocupare a domeniului public pentru activitatea de comert stradal
ocazional;
acordului de parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ,
pentru copiii cu dizabilitati de pe raza municipiului Marghita care necesita terapii
de abilitare/reabilitare in cadrul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu

Dizabilitati Oradea;
acordului de parteneriat intre Agenda pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Vest si
UAT Marghita pentru implementarea proiectului " Sprijin la nivelul regiunii de
dezvoltare nord-vest pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de
programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbana, regenerare urbana
pentru municipii(altele decat resedinta de judet si orase , centre de agreement
/baze turistice ( tabere scolare) si infrastructura si servicii publice de turism ,
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic ", cod SMIS 143479;
majorarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare -epurare
biologica pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubrizare

Marghita, judetul Bihor;
stabilirea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului public si privat al
municipiului Marghita pentru anul 2021;
modificarea art. 24, punctul 11 din Regulamentul privind organizarea si
desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Municipiul
Marghita aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 165 din 16.12.2015
respectiv prin Hotararea Consiliului Local nr. 22 din 30.01.2020;
modificarea H.C.L. 156 din 05.11.2020 privind modificarea H.C.L. 149 /2020 pentru
stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local;
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul

2020;
transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Marghita in patrimoniul
Colegiului National,,Octavian Goga'Marghita a microbuzului scolar, marca Opel
Opel Cibro 16+1 locuri, avand nr. de inventar 601985;

LISTELOR DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUIN^ELOR
A.N.L. pentru tineri, care s-au eliberat in anul 2020 si care se vor elibera pana la
intocmirea si aprobarea de catre Consiliul Local a unei noi liste de prioritate;
Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune

a serviciului

iluminat public , a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului
iluminat public si a contractului - cadru de delegarea gestiunii serviciului iluminat

public in Municipiul Marghita;
darea in administrare catre Centra Scolar de Educatie Incluziva nr.l Popesti, a
unei cote parti din cladirea Cresei Municipiului Marghita, pentru desfasurarea
activitatii claselor integrate din Marghita;

instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si persoanele
juridice de pa raza U.A.T. Marghita care nu au incheiate contracte cu operatorul
de salubritate AVE Bihor S.R.L.;
prelungirii contractului de concesiune pentru suprafata de 73 mp , teren inscris pe nr.
topo 2241/4 C.F. 5046 Marghita , situat pe str. Progresului, catre S.C. Transgex SA.
Oradea;
acceptarea de catre Municipiul Marghita a unor oferte de donatie constand in

teren situat in Municipiul Marghita , efectuate de catre dl. Moka Attila si sotia si
dl. Nemes Antal;
modificarea Statului de functii la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita,
aprobat prin H.C.L. nr.52/19.03.2020 privind aprobarea Organigramei si a statului
de functii la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita pentru anul 2020;
validarea Dispozitiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli a municipiului Marghita;
organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu Apa,
Canalizare si Salubrizare Marghita -SPAACS Marghita;
acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A i adeficitului sectiunii de
functionare sursa E din excedentul anilor precedent! ai bugetuluilocal al

municipiului Marghita;
schimbarii temporare a destinatiei actuale a spatiului situat in Marghita pe str.
Republicii nr. 69, in centru de vaccinare impotriva COVID 19, pe perioada
derularii campaniilor de vaccinare;
trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Marghita a
suprafeiei de 2553 mp. cu nr. cad. 104639, inscris in CF nr. 104639 Marghita i
aprobarea alipirii imobilelor - teren cu nr. cad. 104638 -CF 104638 Marghita i

nr. cad. 104639 CF 104639 Marghita;
desemnarea consilierilor locali in consiliul de administra^e al Spitalului
Municipal ,,Dr. Pop Mircea" Marghita;
desemnarea consilierilor locali in Comisia de siguranta a Circulatiei Rutiere i
Pietonale;
desemnarea consilierilor locali in comisia de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Marghita;
actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publica la nivelul Municipiului Marghita;
completarea Hotararii Consiliului Local nr. 8 /14.01.2021 privind aprobarea
Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si
functionare ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita i a
celorlalte institutii subordonate ca urmare a reorganizarii activitatii institutiei;
cuprinderii in domeniului public al municipiului Marghita si constituirea unor
numere cadastrale in vederea deschiderii de carti fonciare noi pentru terenuri
publice din intravilanul municipiului Marghita;
cuprinderii si inscrierii in domeniul privat al municipiului Marghita a suprafetei
de teren de 9009 mp. inscris pe nr. cad. 105254 CF 105254 Marghita , teren
intravilan liber de constructii in vederea implementarii proiectului "Promovarea
unei abordari integrate in ceea ce priveste imbunatatirea ratei de angajare si a
mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita si Berettyoujfalu;
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numirea reprezentantilor municipiului Marghita in Adunarea Generala a
Actionarilor la societatea Pare Balneomar SA;
scoaterea din evidentele contabile a unor bunuri apartinand domeniului public
/privat al municipiului Marghita ca urmare a desfiintarii acestor bunuri;
bilantuluisi a contului de executie bugetara ale municipiului Marghita incheiat la
data de 31.12.2020;
retragerea dreptului de administrare acordat Serviciului Public de Alimentare cu
Apa, Canalizare si Salubritate Marghita asupra unor mijloace fixe cuprinse in
domeniul privat;
punerea la dispozitia proiectului " Sistem informational pentru managementul
integrat al apelor -etapa II" , dezvoltat de catre ANAR a terenului in suprafata
de 49 mp , parte din numarul cadastral 104952 Marghita;
aprobarea darii in folosinta gratuita catre Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea"
Marghita a bunurilor rezultate ca urmare a implementarii Proiectului "DOTAREA

AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL "DR. POP MIRCEA"
MARGHITA", SMIS 124065;
organizarea

unei comisii speciale mixte

pentru analizarea si verificarea

activitatii economico-financiare a Serviciului Public de Alimentare cu Apa,
Canalizare si Salubritate Marghita;
actualizarii Regulamentului de organizare ifunc^ioare al Poli^iei Locale Marghita,
in urma reorganizarii la nivel de Birou Poli^e Locala;
Solufionarea plangerilor prealabile formulate de catre Chi Vasile Ciprian, Furto
Florin Sebastian , ErdeiLorant -Roland inregistrata la Primaria Municipiului
Marghita cu nr. 1800/16.02.2021, a Sindicatului Na^ional ProLex inregistrata la
Primaria Municipiului Marghita cu nr. 2183/25.02.2021 i a Sindicatului
Na^ional Meridian impotriva Hotararii nr. 8/14 ianuarie 2021 a Consiliului Local
al Municipiului Marghita privind aprobarea Organigramei, a Statului de func^ii i
a Regulamentului de organizare ^ifunc^ionare ale aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Marghita i a celorlalte institufii subordonate, ca urmare
a reorganizarii institu^iei. Proiecte de hotarari pentru respingerea plangerilor

prealabile;
modificarea H.C.L. nr. 149 /2020 pentru stabilirea comisiilor de specialitate ale
consiliului local;
modelului legitimatiei pentru aleii locali ai municipiului Marghita;
contractarii unei finantari rambursabile in valoare de pana la 15.000.000 lei in
vederea asigurarii finantarii si/sau cofinantarii cheltuielilor aferente unor proiecte
de investitii de interes local;
stabilirea, de catre aparatul de specialitate al primarului, a conditiilor de impunere
a supraimpozitarii pentru terenurile neingrijite de pe raza unitatii administrativ teritoriale a municipiului Marghita, cu front la drumurile publice modernizate;
modificarea redeventei contractelor de concesiune
proprietatea municipiului

Marghita ,

Crescatorilor de Animale Marghita i
Ghenetea;

a pasunilor aflate in

contracte incheiate

cu Asociatia

Asociatia Crescatorilor de Animale

insusirea Raportului privind situatia gestionarii si inventarierii patrimoniului
Municipiului Marghita si actualizarea Listei bunurilor din domeniul privat pe anul

2020;
modificarea unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin

domeniului public

al municipiului Marghita si constituirea unor numere cadastrale in vederea
deschiderii de carti funciare noi pentru terenuri si cladiri din intravilanul unitatii
administrativ-teritoriale, sat apartinator Gheneteanr. 129;
stabilirea chiriei catre Parohia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica Marghita,
pentru terenul in suprafata de 1179 mp, inscris in CF nr. 548 Marghita, nr. top.
584 si 585/2 folosit de administratia locala ca piata agroalimentara;
atestarea inventamlui domeniului public al Municipiului Marghita;
constituirii unor numere cadastrale in vederea deschiderii de carti funciare noi
pentru terenuri situate in intravilanul municipiului Marghita si aflate in
proprietatea privata a municipiului Marghita;
documentatiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale
105229, 105230, 105254 inscrise in C.F. nr. 105229, 105230, 105254-Marghita,
situata in str. Nicolae Balcescu, nr. 19;
proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Cresterea capacitatii de
gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal "Dr. Pop Mircea" in

municipiul Marghita, judetul Bihor, cod SMIS 1.42024;
inchirierii prin licita^ie publics a imobilului - teren cu constructie, identificat prin
nr. cad 105157 situat in Marghita, str.Eroilor nr. 9, aflat in domeniul privat al
Municipiului Marghita in vederea amenajSrii unui Centra fitness;
sustenabilitatea proiectului "Dezvoltare locala pentru comunitSti dezavantajate
din Judetul Bihor" ;
documentatiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral
104953 inscris in C.F. nr. 104953 - Marghita, situat in str. Eroilor, nr. 9;
schimbarea reprezentantului legal al Municipiului Marghita in cadrul proiectului
de fmantare cu titlul ,,Achizitionare instalatie de dezinfectie si dezinsectie, in
Marghita si in satele apartinStoare Chet, Ghenetea, judetul Bihor" ;
asocierea dintre Judetul Bihor - Consiliul Judetean Bihor, U.A.T. Municipiul
Salonta, U.A.T. Municipiul Marghita, U.A.T. Municipiul Beius, U.A.T. Oras
Aled si Societatea Administratia Domeniului Public Oradea S.A. in scopul
prestarii unor servicii publice locale" ;
asocierea dintre Judetul Bihor - Consiliul Judetean Bihor, U.A.T. Municipiul
Salonta, U.A.T. Municipiul Marghita, U.A.T. Municipiul Beius si U.A.T. Oras
Alesd in scopul realizarii unor centre de colectare a deseurilor;
Regulamentului de salubrizare pentru municipiul Marghita;
bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Marghita pe anul 2021;
bilantului contabil si a situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2020 ale

SPAACS Marghita;
predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin
Compania Nationals, de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea
conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - ,,Construire
baza sportiva TIP 1, str. Petofi Sandor, municipiul Marghita, judetul Bihor" ;

neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor -cadru pentru achizitionarea produselor aferente
Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente programului
pentru scoli al Romaniei, la nivelul municipiului Marghita;
numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Marghita in Comisia
de analiza si verificare a solicitarilor pentru repartizarea locuintelor ce se

elibereaza de catre fostii angajatii MApN si in comisia de contestatii , in
mandatul 2020-2024;
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Marghita in comisii
de negociere in cazul aprobarii vanzarii unor imobile apartinand domeniului
privat al Municipiului Marghita sau in cazul achizitionarii unor imobile de la
persoane fizice sau juridice pentru municipiul Marghita;
reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate in intravilanul

municipiului Marghita;
rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul

2021;
modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 48 din 31.03.2021 privind stabilirea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Marghita;
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 a Serviciului Public de
Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubrizare Marghita;
aprobarea scoaterii din functiune si trecerea din domeniul public in domeniul
privat al municipiului Marghita a unor bunuri -mijloace fixe din gestiunea

Stadion Marghita;
repartizarea locuintelor sociale situate in Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr.
163 A si str. Tudor Vladimirescu, nr. 167 , ap. 1;
acordarea unei diplome si a unui premiu doamnei MURIN ELISABETA cu
ocazia implinirii varstei de 100 ani;
modificarea unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
municipiului Marghita, - terenuri ocupate de cai de comunicatii si spatii verzi pe
strada Crinului din mun. Marghita.

i constituirea unor numere cadastrale in

vederea deschiderii de carti funciare noi pentru terenuri din intravilanul

municipiului Marghita;
modificarea unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
municipiului Marghita, - terenuri ocupate de cai de comunicatii i spatii verzi pe
strada I.L.Caragiale din municipiul Marghita.

si constituirea unor numere

cadastrale in vederea deschiderii de carti funciare noi pentru terenuri din
intravilanul municipiului

Marghita;

organizarea unei comisii speciale mixte
activitatii Spitalului Dr. Pop Mircea Marghita;

pentru analizarea si verificarea

documentatiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral
262/6 inscris in C.F. nr. 105314 - Marghita, situat in zona Statiei de Epurare;
Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare necesare pentru
gestionarea situatiilor de urgenta;

cofmantarii cu 10% a proiectului derulat de catre Ministerul Sanatatii in vederea
achizitionarii

unui

incubator hibrid inchis-deschis

si

pentru transport

intraspitalicesc Giraffe Omnibed Carestation CS1;
componentei Comisiei de evaluare si selectie a proiectelor culturale si sportive
acordate in conformitate cu Legea nr. 350/2005

precum si a componentei

Comisiei de solutionare a contestatiilor;
infiintarea unui cabinet medical stomatologic in cadrul Colegiului National

"Octavian Goga" Marghita;
in principiu, a achizitionarii unei parcele de teren de 946 mp. inscrisa pe nr. cad.
423 , C.F. nr. 100691 Marghita,

in vederea intregirii

drumului public cu

denumirea de str. George Enescu;
documentatiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral
103177 inscris in C.F. nr. 103177 - Marghita, situat in municipiul Marghita,
strada Eroilor;
documentatiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral
102995 inscris in C.F. nr. 102995 - Marghita, situat in municipiul Marghita,
strada Eroilor;
documentaiiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale
105380 i 105376 inscrise in C.F. nr. 105380 si 105376 - Marghita, situate in
municipiul Marghita, str. Eroilor;
insusirea variantei finale a proiectului de sterna al Unitatii Administrativ
Teritoriale - Municipiul Marghita, judetul Bihor;
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul

2021;
insusirea raportului privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pe
trimestrul I al anului 2021 si

stabilirea unor

masuri pentru eficientizarea

inscrierii datelor si tinerea la zi a Registrului agricol;
aprobarea procedurilor si criteriilor pentru organizarea concursului pentru
ocuparea functiei contractuale vacante de director al Serviciului Public de
Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubrizare Marghita;
desemnarea unui cabinet de avocat care sa reprezinte interesele municipiului
Marghita in reprezentarea in instanta a tuturor cauzelor generate de aplicarea
Hotararii Consiliului Local nr. 8/14.01.2021 privind aprobarea Organigramei , a
Statutului si a Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de
specialitate al primarului municipiului Marghita si a celorlalte institutii
subordonate, ca urmare a reorganizarii, completata de HCL nr. 30/18.02.2021.;
documentatiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral
101873 inscris in C.F. nr. 101873 - Marghita,situat in Marghita, str. Tudor
Vladimirescu;
documentatiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cad.
105065 inscris in C.F. nr. 105065 - Marghita, situat in municipiul Marghita, str. 1
Decembrie, nr. 56;
modificarii unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
municipiului Marghita si constituirea unor numere cadastrale in vederea
deschiderii de carti funciare noi pentru terenuri din intravilanul municipiului

Marghita;

LISTELOR DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR
A.N.L. care s-au eliberat in anul 2021 si care se vor elibera pana la intocmirea si
aprobarea de catre Consiliul Local a unei noi liste de prioritate;
darea in administrare catre Colegiul National ,,Octavian Goga" Marghita a
imobilului - Sala de sport, inscris in C.F. 103412 Marghita, cu nr. cad. 103412C3, situata in domeniul public al Municipiului Marghita, str. N.Balcescu nr.80,

judetul Bihor;
transmiterea cu titlu gratuit catre Colegiul National,, Octavian Goga" Marghita a
microbuzului marca VOLKSWAGEN ,cu nr. de inmatriculare BH-02-PMM,
proprietate privata a Municipiului Marghita;
stabilirea pretului de achizitie a terenului situat in municipiul Marghita, str.
Salcamilor, nr. 10, inscris in CF nr. 102184 Marghita, avand nr. cad. 2/10 si 2/10Cl, imobil aflat in proprietatea lui Carp Corneliu si Carp Bogdan;
in principiu, a achizitionarii unei parcele de teren de 946 mp. inscrisa pe nr. cad.
423 , C.F. nr. 100691 Marghita,

in vederea intregirii

drumului public cu

denumirea de str. George Enescu;
modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica
a municipiului Marghita;
modificarii unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
municipiului Marghita si constituirea unor numere cadastrale in vederea
deschiderii de carti funciare noi pentru terenuri din intravilanul municipiului

Marghita;
constituirii de numere cadastrale in vederea deschiderii de carti funciare noi
pentru terenuri libere de constructii aflate in proprietatea municipiului Marghita;
cuprinderii in domeniului public al municipiului Marghita a unor terenuri cu
destinatia de drum exploatare i constituirea unor numere cadastrale in vederea
deschiderii de carti funciare noi;
documentatiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral
101772 inscris in C.F. nr. 101772 - Marghita, situat in municipiul Marghita, Piaa
Independent^;
lotizarii i partajarii imobilului cu nr. cadastral 101873 inscris in CF nr. 101873
Marghita, situat in municipiul Marghita, str. Tudor Vladimirescu;
modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Marghita si a celorlalte institutii subordonate;
transmiterea fara plata in proprietatea Parohiei Romano-Catolice Marghita a unor
bunuri imobile aflate in domeniul privat al municipiului Marghita si folosinta
gratuita a Parohiei Romano-Catolice;
completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 114 din 17.09.2009 pentru aprobarea
activitatilor pe care le desfasoara operatorul economic Serviciul Public de
Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubritate Marghita;
Contractului colectiv de munca negociat
la nivelul

Serviciului Public de

Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubrizare Marghita (S.P.A.A.C.S.);
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Marghita pe anul

2021;
activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2021;

repartizarea locuintei sociale situata in Marghita str. Tudor Vladimirescu nr. 167
ap. 2;
concesiunii directe a unei suprafete de 132 mp avand nr. cad. 104935 situat pe str.
Remenyik Sandor, in favoarea numitilor Bota Cristian si Ciarnau Florian;
solicitarii adresate Ministrului Educatiei pentru emiterea avizului conform in
vederea schimbarii destinatiei bazei materiale a unor institutii de invatamant din

municipiul Marghita;
modificarea unor pozitii privind drumuri de exploatare agricola din inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Marghita";
indreptarea erorii materiale la anexa Hotararii Consiliului Local 56 din
31.03.2021 privind atestarea inventarului domeniului public al Municipiului

Marghita;
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul

2021;
documentaliei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral
105381 inscris in C.F. nr. 105381 - Marghita, situat in municipiul Marghita, str.
Eroilor;
incheierii unui protocol de colaborare in scopuldezvoltarii

retelei de parcuri

industriale injudetulBihor;
constituirii unui drept de administrare asupra obiectivului de investitie "Statie de
transfer calatori in municipiul Marghita ";
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 170 din 12.11.2020
privind stabilirea locurilor pentru amenajarea

platformelor de colectare a

deseurilor menajere in cartiere si actualizarea listei de inventar a acestora;
documentatiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale
105394 si 105453 inscrise in C.F. nr. 105394 si 105453 -Marghita, situate in
municipiul Marghita, strada Eroilor;
darea in folosinta gratuita a unor parcele de teren pentru extindere cimitir catre
cultele religioase din oras, solicitante;
documentatiei cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 104638 inscris in
CF 104638, nr. cad. 104639 inscris in CF 104639 si nr. cad. 102184 inscris in CF
nr.2/10 Marghita;
bilantului contabil si a situatiilor financiare anuale incheiate la 30.06.2021 ale
Serviciului Public de Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubritate Marghita;
bilantului , contului de rezultat patrimonial si a contului de executie bugetara la
data de 30.06.2021 a UAT Marghita;
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul

2021;
Organigramei si a Statului de Functii la Spitalul Municipal " Dr. Pop Mircea "
Marghita pentru anul 2021;
diminuarii suprafetei cu 50,21 din contractual de concesiunea nr. 8465 din
9.11.2017 incheiat intre Partidul National Liberal, Organizatia Marghita i
Municipiul Marghita si atribuirea prin concesiune directa a suprafetei de 50,21
catre Partidul Popular Marghita din Transilvania- Organizatia Judeteana Bihor;
modificarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Marghita si a celorlalte institutii;
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constituirii unui numar cadastral in vederea deschiderii unei carti funciare noi
pentru teren situat in intravilanul localitatii Chet municipiul Marghita si aflat in
proprietatea publica a municipiului Marghita;
modificarii unor pozi^ii din inventaml bunurilor care aparfin domeniului public al
municipiului Marghita i constituirea unor numere cadastrale

in vederea

deschiderii de caifi funciare noi pentru terenuri din intravilanul localitatilor Chet
si Ghenetea;
trecerea terenului intravilan cu nr. cadastral 105350, inscris in C.F. nr. 105350 Marghita, din domeniul privat al municipiului Marghita in domeniul public al

municipiului Marghita;
modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 109 din 28 iunie 2021
privind insusirea variantei finale a proiectului de sterna al Unitatii Administrativ
Teritoriale -Municipiul Marghita, judetul Bihor;
modificarea si suplimentarea programului de investitii si dotari din surse de
finantare proprii, departamentul apa, canal-epurare, spatii verzi al Serviciului
Public de Alimentare cu Apa, Canalizare i Salubrizare Marghita, aprobat prin
H.C.L. nr.86 din 25 mai 2021;
modificarea unor pozitii din inventaml bunurilor care apartin domeniului public al
municipiului Marghita si constituirea unor numere cadastrale in vederea
deschiderii de carti funciare noi pentru terenuri reprezentand drumuri de
exploatare situate in extravilanul U.A.T.Marghita;
actualizarea indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare, rezultati in urma
fmalizarii proiectului tehnic respectiv aplicarii prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 15/2021 pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare pod peste
Barcau, str. I.L.Caragiale, cuprins in finantare in cadrul Programului national de
Dezvoltare Locala 2017-2020";
cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii:,,

MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE CHET SI GHENETEA
APARTINATOARE MUNICIPIULUI MARGHITA, JUDETUL BIHOR";
cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de

investitii:,,MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE APARTINATOARE
MUNICIPIULUI MARGHITA, JUDETUL BIHOR";
trecerea din domeniul public i proprietatea publica a municipiului Marghita in
domeniul public i proprietatea publica a Judetului Bihor- Consiliului

Judetean

Bihor a terenului in suprafata de 3100 mp. in scopul realizarii obiectivului "
Construire punct de colectare deseuri cu acord voluntar in municipiul Marghita";
modificarea i completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 113/2017 privind stabilirea
salariilor de baza aferente functiilor publice i contractual din cadrul familiei
operationale" administratie" utilizate in cadrul aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Marghita, modificata prin HCL nr. 9/2021;
modificarii unor pozitii din inventaml bunurilor care apartin domeniului public al
municipiului Marghita i constituirea unui numar cadastral in vederea deschiderii
unei carti funciare noi pentru terenuri din intravilanul municipiului Marghita;
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, modificarea i suplimentarea
programului de investitii din surse de finantare proprii, departamentul apa, canal-
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epurare, spatii verzi al Serviciului Public de Alimentare cu Apa, Canalizare si
Salubrizare Marghita;
acordului de parteneriat intre Municipiul Marghita i Asociatia Rotary Club
Marghita in vederea derularii proiectului caritabil "Dinti sanatosi, copii frumosi";
modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica
a municipiului Marghita;
stabilirea pretului de achizitionare a terenului in suprafata de 946 mp. inscris in
CF 270 NDF pe nr. Cad. 423, situat pe str. George Enescu, Marghita;
stabilirea statiilor pentru mijloace de transport persoane in curse regulate si curse
regulate speciale, pe terenul apartinand domeniului public al Municipiului

Marghita;
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii ,,DOTAREA 1 MODERNIZAREA
LICEULUI TEORETIC ,,HORVATH JANOS " MARGHITA,
CONSTRUIRE SALA DE SPORT" cu o capacitate de 861 copii, in Municipiul
MarghitaJudetul Bihor;
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii ,,DOTAREA SI MODERNIZAREA

LICEULUI TEORETIC ,,HORVATH JANOS " MARGHITA, CONSTRUIRE
CLADIRE MULTIFUNCTIONALA D+P+M " in Municipiul Marghita , Judetul
Bihor;
stabilirea locurilor de ocupare a domeniului public pentru activitatea de
comert stradal ocazional;
Regulamentului privind obligatiile i responsabilitatile care revin institutiilor
publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice, precum i cetatenilor,
pentru buna

gospodarire a Municipiului Marghita potrivit prevederilor

Ordonantei Guvernului 21/2002 cu modificarile i completarile ulterioare;
studiului de fezabilitate i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
Construire adapost de caini in Municipiul Marghita;
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Marghita, in
calitate de membri in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul
concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la unitatile
de invatamant preuniversitar din Municipiul Marghita;
atestarea bunurilor din inventarul domeniului public al Municipiului Marghita;
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AIn

situatiile in care am constatat ca pot fi aduse prejudicii comumtatii

locale, mi-am exercitat votul negativ sau m-am abtinut, dupa cum urmeaza:
mi-am exercitat votul negativ :
modificarea planului tarifar pentru persoanele fizice din zona 5 urban, respectiv
Municipiul Marghita prin aprobarea tarifului serviciului de salubritate in
lei/persoana/luna aplicat de catre S.C. Ave Bihor S.R.L.;
scoaterea la vanzare prin licitatie publica a microbuzului marca VOLKSWAGEN
CRAFTER aflat in dotarea parcului auto al Municipiului Marghita;
organizarea unei comisii speciale mixte
pentru analizarea si verificarea
activitatii Spitalului Dr. Pop Mircea Marghita;
stabilirea chiriei catre Parohia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica Marghita,
pentru terenul in suprafata de 1179 mp. inscris in CF nr. 548 si 585/2 folosit de
administratia locala ca piata agroalimentara.
m-am abtinut:
privind instituirea unor facilita^i fiscale i aprobarea procedurii de reducere cu 20
%, a impozitului anual pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si
juridice precum si scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre
concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau folosinta a unei
cladiri proprietate publica a statului ori a UAT, datorate bugetului local de catre
contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Marghita;
stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte
taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2022 la nivelul UAT

Marghita;
documentatiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale
105158 si 105352 inscrise in C.F. nr. 105158 si 105352 - Marghita, situate in str.
Eroilor, nr. 9.

In cadrul sedintelor ordinare sau extraordinare am avut mai multe luari la
cuvant, interpelari, interventii atat in nume personal cat si in numele partidului din
care fac parte.

II.

Intalniri cu cetatenii
In perioada mentionata, datorita situatiei pandemice, nu au putut fi

organizate intalniri in grup cu cetatenii. In schimb, am procedat la discutii
desfasurate in particular cu cetatenii, care mai ales incepand cu a doua jumatate a
anului 2021, si-au manifestat tot mai vehement nemultumirea, vis-a-vis de felul in
care este administrata urbea noastra.
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