
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarârea nr.45
Din 30 octombrie 2008 

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local din    30 octombrie   2008 şi a 
procesului verbal al sedintei anterioare   

În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege,

Consiliul local al oraşului Marghita, judeţul Bihor, in unanimitate 

Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă ordinea de zi după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008
                     Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 

                   Raport de avizare : comisia de buget-finante 

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  clădirilor  utilizate  pentru  activităţi  sociale 
umanitare deţinute de Fundaţia Crestină Elim 

                      Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 
                    Raport de avizare : comisia juridică şi comisia de buget-finanţe

3.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea transmiterii  in folosinta gratuită,  de către Consiliul 
Local Marghita a unei suprafeţe de teren din domeniul prival al oraşului pentru construirea  de 
locuinte pentru tineri, destinate închirierii, pe toată durata executării construcţiei , către Agenţia 
Naţională pentru Locuinte 

                          Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 
                 Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
                                                  Comisia juridică

 4.  Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  locuinţelor  pentru  tineri  din  proprietatea  publică  a 
municipiului  Marghita   în  proprietatea  publica  a  statului  şi  pentru  reglementarea  juridică  a 
terenurilor aferente

                           Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 
                  Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
                                                  Comisia juridică
                   

        5. Proiect  de hotarare  privind stabilirea unor masuri in ce priveste administrarea   terenului in 
suprafaţă de 396/2540 mp. din nr. topo. 2261/20 şi a terenului in suprafaţă de 5578/6406 mp. din 
nr. topo. 2261/17 inscris in CF 41 Marghita 
                    Iniţiator: primar Talpoş Dorel Marcel  



                    Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia  
juridică , Comisia de urbanism 

       6.   Proiect  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare si  functionare a 
administrării  parcărilor  publice  in  municipiul  Marghita  si  a  studiului  de  oportunitate  privind 
concesionarea acestui serviciu. 
                 Iniţiator: primar Talpoş Dorel Marcel  
                 Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
                                                Comisia de urbanism 

7. Proiect de hotărâre privind   desemnarea reprezentantilor Consiliului local Marghita in 
Consiliile de administratie a unităţilor scolare din municipiul Marghita. 
                     Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 

                   Raport de avizare : comisia juridică

       8. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar structurilor ce desfăşoară 
activităţi nonprofit cu  profil cultural  

                  Iniţiator: primar Talpos Dorel Marcel
               Raport de avizare: Comisia  juridica 
                                                 Comisia de buget finante 
                                                 Comisia de cultură 

      9.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului   de organizare şi   funcţionare a 
Consiliului Local   Marghita.
                        Iniţiator:  Comisia  juridica 

Art. 2  Se completează   ordinea de zi  cu următoarele puncte:

 
   Proiect de hotarare     privind aprobarea constituirii unui număr cadastral pe suprafaţa de 
16321 mp. din CF 5046 Marghita
      
                   Iniţiator: primar Talpos Dorel Marcel
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 

 

         Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanţării din bugetul consiliului local necesare 
pentru  realizarea  obiectivului:  „Modernizare  DJ  191  Marghita  -  Tăşnad”  în  cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii 
de  transport  regional  şi  local”,  domeniul  major  de  intervenţie  2.1  –  „Reabilitarea  şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea 
şoselelor de centură”

                    Iniţiator: primar Talpos Dorel Marcel
                             Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

Proiect de  hotarâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economică aferentă 
obiectivului: 

„Modernizare DJ 191 Marghita - Tăşnad”



                        Iniţiator: primar Talpos Dorel Marcel
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 

Art.  3  Se  aprobă  procesul  verbal  al  şedinţei  anterioare  al  Consiliului  Local  al 
municipiului Marghita. 

Preşedinte de şedinţă
                                                                 Almasi Stefan 

  Contrasemnează
    Demeter Cornelia


