CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
Hotărârea nr. 50
Din 30 octombrie 2008
- 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
Având in vedere referatul de specialitate întocmit prin grija Biroului
urbanism şi amenajare a teritoriului nr. 4927 din 4.08.2008 , in baza solicitării SC
Valversilv SRL Marghita si a documentaţiei anexate.
- plan cadastral de identificare a suprafetelor respective
- coală CF 41 cu inscrierea statului roman ca proprietar pe aceste nr. topografice
- extras CF 6576 Marghita
În baza art. 35 alin. 5 lit. b , art. 122 şi 123 din Legea 215/2001, legea
administraţiei publice locale, a art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările
ulterioare
Vazand avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local
Consiliul Local al municipiului Marghita in unanimitate de voturi
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă cuprinderea in domeniul privat al localităţii Marghita
următoarelor suprafeţe de teren:
396/2540 mp. din nr. topo. 2261/20
5578/6406 mp. din nr. topo. 2261/17

a

Art. 2 Se aprobă concesionarea directă a suprafeţei de 396 mp./2540 mp. din nr. topo
2261/20 inscris in CF 41 Marghita către SC Valversilv SRL cu sediul in Calea Republicii
nr. 98 reprezentat prin dl . Ienciu Valerian pentru extindere constructii .
Art. 3 Se aproba concesionarea prin licitatie publica a suprafeţei de
din nr. topo. 2261/17 inscris in CF 41 Marghita.

5578 mp /6406

Art. 4 Prin grija compartimentului juridic se va intocmi contractul de concesiune .
Redevenţa va fi calculată în conformitate cu hotărârea anuală a consiliului local.
Contractul de concesiune se va incheia pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 5 Prin grija compartimentului de achizitii din cadrul Biroului de urbanism şi
amenajare a teritoriului se va intocmi caietul de sarcini pentru concesionarea prin
licitatie publica a terenului prevăzut la art. 3
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu :
Instituitia prefectului Bihor
Primarul municipiului Marghita
SC Valversilv SRL
Birou urbanism
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