
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

 

HOTARARE 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  extraordinare a  Consiliului Local din 

12.10. 2015    

 

 

       Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta   extraordinară din  

12.10.2015 , 

 

            Luând act de Ordinea de zi cuprinsa în Dispozitia primarului de convocare a 

şedinţei , nr . 765 din 7.10.2015 

     În temeiul art. 39  alin. 4  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 

respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege, 

 

 

 

                                                                  Hotărăşte: 

 

Art. 1  Se aprobă    ordinea de zi a şedinţei   extraordinare cu următoarele puncte:  

 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA 

CANAL NORD VEST SA 

               Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

               Raport de avizare:  Comisia de administrare a domeniului public si privat  

                                               Comisia juridica 

 

2. Proiect de hotărâre  privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL BORȘ SA 

               Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

               Raport de avizare:  Comisia de administrare a domeniului public si privat  

                                              Comisia juridica 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative referitoare la 

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional SC 

APĂ CANAL BORŞ SA 

               Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

               Raport de avizare:  Comisia de administrare a domeniului public si privat  

                                              Comisia juridica 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor  

tehnico-economici a obiectivului de investitii  “ Instalatii mecanice si electrice  necesare 

functionalitatii casei de cultura Marghita “  



                   Initiator: primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

                   Raport de avizare: Comisia de buget finante  

 

  

 

 

 

    Art. 2  Prezenta se comunica cu  :Institutia Prefectului Bihor, Primarul municipiului 

Marghita, spre afişare, la dosar.  

 

 

                                    Presedinte de sedinta                                  Contrasemneaza 

                                        Petrica Ionut                                             Demeter Cornelia  

 

 

 

Marghita, nr. 124 din 12.10.2015 

 

Adoptata cu votul „ pentru”  a 17 consilieri din 17 prezenti  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 

 

              

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea actului constitutiv actualizat al  

SC APA CANAL NORD VEST SA 

 

 

 Având în vedere faptul că, Municipiul Marghita  este acționar în SC APA CANAL 

NORD VEST SA, înființată în condițiile legii, în scopul reglementării, înființării, organizării, 

finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, 

Respectând avizul favorabil al Asociației Intercomunitare Zona Nord-Vest privind 

aprobarea actului constitutiv actualizat al operatorului regional, precum și propunerile Asociației 

pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al operatorului regional, în conformitate 

cu prevederile art. 8.3 lit. a) și h) din Actul Constitutiv, 

Luând în considerare expunerea de motive al domnului primar, precum și avizul favorabil 

al comisiei juridice din cadrul consiliului local, 

 Ținând cont de prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu art. 36, alin. 2, lit. d) și cu art. 36, alin. 6, lit. a) pct. 14 din 

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

ulterioare,  

 În conformitate cu prevederile art. 39 şi urm. din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 Consiliul Local al Municipiului Marghita 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii operatorului regional S.C. APĂ CANAL BORȘ 

S.A. în SC APA CANAL NORD VEST S.A. și adoptarea Actului Constitutiv actualizat, conform 

Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Art. 2. Se revocă Consiliul de Administrație interimar, format din următorii membrii:  

 

-FARKAS ANDREA-EMOKE, cetățean român, născuta la data de 06.04.1973, cu domiciliul în 

Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr. 42, jud. Bihor, CNP 2730406052872, identificata cu CI 

seria XH nr. 798887, eliberata de SPCLEP Valea lui Mihai la data de 18.04.2012, 

 

-NAGY BOTOND, cetățean român, născut la data de 06.02.1976, cu domiciliul în Orașul 

Săcueni, str. Libertății nr. 2, ap. 4, jud. Bihor, CNP 1760206052851, identificat cu CI seria XH 

nr. 663027 eliberata de SPCLEP Săcueni la data de 12.02.2010, 



-FARKAS SANDOR, cetățean român, născut la data de 17.12.1977, cu domiciliul în sat Diosig, 

Comuna Diosig, str. Borsecului nr. 12, jud. Bihor, CNP 1771217054651, identificat cu CI seria 

XH nr. 775891, eliberata de SPCLEP Diosig la data de 06.12.2011, 

 

-RASTAU GYONGYI, cetățean român, născută la data de 16.06.1985, cu domiciliul în Sat 

Oșorhei, Comuna Oșorhei, nr. 42, jud. Bihor, CNP 2850616055064, identificata cu CI seria XH 

nr. 843295, eliberata de SPCLEP Oradea la data de 12.12.2012, 

 

-GAL ZOLTAN, cetățean român, născut la data de 11.02.1969, cu domiciliul în sat Sălard, 

Comuna Sălard, nr. 468, jud. Bihor, CNP 1690211054660, identificat cu CI seria XH nr. 843798 

eliberata de SPCLEP Sălard la data de 14.12.2012,   

 

-DEMIAN ZSOLT, cetățean român, născut la data de 11.04.1985 în Municipiul Marghita, jud. 

Bihor, domiciliat în Mun. Marghita, Piața. Independenței nr. 6, sc. B, et.1, ap.7, jud. Bihor, 

identificat cu CI seria XH nr. 796916, eliberata de SPCLEP Marghita la data de 04.04.2012, CNP 

1850411054780, 

 

-CSIGER LASZLO-ROBERT, cetățean român, născut la data de 05.08.1974 în Municipiul 

Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borș, Comuna Borș, nr. 48, jud. Bihor, identificat cu CI 

seria XH nr. 625088, eliberata de SPCLEP Borș la data de 08.07.2009, CNP 1740805054751. 

 

 Art. 3. Se aprobă mandatarea următoarelor persoane pentru îndeplinirea funcţiei de 

membru în Consiliul de Administraţie al SC APA CANAL NORD VEST SA, cu puteri depline și 

nelimitate, pentru un mandat de 4 (patru) ani: 

 

- RACZ ANITA, cetățean român, născută la data de 28.11.1989 în Orașul Săcueni, jud. Bihor, 

domiciliată în Orașul Săcueni, str. Gării nr. 29A, sc. B, ap. 9, jud. Bihor, identificată cu CI seria 

XH nr. 946145, eliberată de SPCLEP Săcueni la data de 18.06.2014, CNP 2891128053913, 

 

- GAL AGNETA, cetățean român, născută în Comuna Sălard, jud. Bihor, domiciliată în Sat 

Sălard, Comuna Sălard, nr. 468, jud. Bihor, identificată cu CI seria XH nr. 966291, eliberată de 

SPCLEP Sălard la data de 26.09.2014, CNP 2681011054651, 

 

- PANTYA SANDOR, cetățean român, născut la data de 16.10.1978 în Comuna Diosig, jud. 

Bihor, domiciliat în Sat Diosig, Comuna Diosig, Str. Dunării nr. 49, jud. Bihor, identificat cu CI 

seri XH nr. 969192 eliberată de SPCLEP Diosig la data de 15.10.2014, CNP 1781016054674, 

 

- NAGY SZABOLCS-IMRE, cetățean român, născut la data de 31.03.1984 în Municipiul 

Marghita, jud. Bihor, domiciliat în Orașul Valea lui Mihai, str. Erkel Ferenc nr.38, jud. Bihor, 

identificat cu CI seria XH nr. 921908, eliberată de SPCLEP Valea lui Mihai, la data de 

11.02.2014, CNP 1840331054755, 

 

- DEMIAN ZSOLT, cetățean român, născut la data de 11.04.1985 în Municipiul Marghita, jud. 

Bihor, domiciliat în Municipiul Marghita, Piața Independenței nr. 6, sc. B, et.1, ap.7, jud. Bihor, 

identificat cu CI seria XH nr. 796916, eliberată de SPCLEP Marghita la data de 04.04.2012, CNP 

1850411054780, 

 



- CSIGER LÁSZLÓ-RÓBERT, cetățean român, născut la data de 05.08.1974 în Municipiul 

Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borș, Comuna Borș, nr. 48, jud. Bihor, identificat cu CI 

seria XH nr. 625088, eliberată de SPCLEP Borș la data de 08.07.2009, CNP 1740805054751, 

 

- BALOGH FERENCZ, cetățean român, născut la data de 24.06.1981 în Biharia, domiciliat în 

Sat Biharia, Comuna Biharia, str. Arany Janos, nr. 61, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 

479108, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 19.02.07, CNP 1810624056432. 

 

 Art. 4. Se numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, domnul 

CSIGER LÁSZLÓ-RÓBERT, cetățean român, născut la data de 05.08.1974 în Municipiul 

Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borș, Comuna Borș, nr. 48, jud. Bihor, identificat cu CI 

seria XH nr. 625088, eliberată de SPCLEP Borș la data de 08.07.2009, CNP 1740805054751. 

 

 Art. 5. Se aprobă completarea obiectului secundar de activitate al societății, cu 

următoarele coduri CAEN:  

Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; 

Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 

Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; 

Cod CAEN : 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 

Cod CAEN : 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii; 

Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului; 

Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului; 

Cod CAEN : 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 

Cod CAEN : 2722 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din oțel; 

Cod CAEN : 2451 Turnarea fontei; 

Cod CAEN : 2454 Turnarea altor metale neferoase; 

Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor 

metalice; 

Cod CAEN : 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; 

Cod CAEN : 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală; 

Cod CAEN : 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia 

pulberilor; 

Cod CAEN : 2562 Operaţiuni de mecanică generală; 

Cod CAEN : 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel; 

Cod CAEN : 3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; 

Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii; 

Cod CAEN : 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 

Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; 

Cod CAEN : 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; 

Cod CAEN : 4291 Construcţii hidrotehnice; 

Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a; 

Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalaţii electrice; 

Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții; 

Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 

Cod CAEN : 4331 Lucrări de ipsoserie; 

Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte; 

Cod CAEN : 5224 Manipulări; 

Cod CAEN : 5210 Depozitări; 



Cod CAEN : 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice; 

Cod CAEN : 8121 Activităţi de curăţenie generală a clădirilor; 

Cod CAEN : 7487 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a; 

Cod CAEN : 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 

Cod CAEN : 9002 Colectarea şi tratarea altor reziduuri; 

Cod CAEN : 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 

Cod CAEN : 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 

Cod CAEN : 3900 Activități și servicii de decontaminare  

 

Art. 6. Se numește în funcția de reprezentant al Municipiului  Marghita , în Adunarea 

Generală a Acționarilor SC APA CANAL NORD VEST SA, pentru un mandat de 4 ani, domnul 

Budai   cetățean român, născut la data de 19.10.1956    în Simleul Silvaniei  jud. Salaj , domiciliat 

în Marghita, str. Eroilor nr. 22A  jud. Bihor , identificat cu CI seria XH nr.833743, eliberată de 

SPCLEP Marghita  la data de 16.10.2012, CNP 1561019052856, care este împuternicit să 

reprezinte interesele Municipiului Marghita în Adunarea Generală a Acționarilor SC APA 

CANAL NORD VEST SA. 

 

 Art. 7. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al societății APA CANAL NORD VEST 

SA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Adunarea Generală 

a Acționarilor, precum și primarul Municipiului Marghita , domnul Pocsaly Zoltan Ladislau  care 

va semna Actul Constitutiv actualizat al societății APA CANAL NORD VEST SA. 

 

 Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu: 

 - Instituţia Prefectului – Judeţul  Bihor, 

 - Primarul Municipiului Marghita  

 - Asociația Intercomunitară Zona Nord-Vest, 

 - AGA SC APA CANAL NORD VEST SA, 
 - alte autorități interesate. 

 

 

                  Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza 

                   Petrica Ionut                                                 Demeter Cornelia 

 

 

Marghita, nr. 125 din 12.10.2015 

 

Adoptată cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti  

   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare  

operatorului regional SC APĂ CANAL BORȘ SA 

 

 

 

 Având în vedere faptul că, Municipiul Marghita  este membru al Asociației 

Intercomunitară Zona Nord-Vest, constituită în condițiile legii, în scopul reglementării, înființării, 

organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale 

membre, 

 Luând în considerare faptul că, Municipiul Marghita  este acționar al operatorului regional 

SC APĂ CANAL BORȘ SA, 

 Ținând cont de prevederile art. 22 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 241/2006, republicată, coroborat cu art. 36, alin. 2, lit. d) și cu art. 36, alin. 6, lit. a) 

pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 În conformitate cu prevederile art. 39 şi urm. din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Consiliul Local al Municipiului Marghita  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1. Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 

al Municipiului Marghita  ca fiind gestiunea delegată şi delegarea gestiunii către operatorul 

regional S.C. APA CANAL BORȘ S.A., cu sediul în Comuna Borș, sat Borș, nr. 102, Județul 

Bihor, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor cu 

nr.J5/988/2010, având cod fiscal RO 27221372. 

 

 Art. 2. Se acordă mandat Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord-Vest, cu sediul în 

România, Judeţul Bihor, Oraşul Valea lui Mihai, str. Republicii, nr. 2, cod fiscal 24456692, 

înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Marghita cu nr. 10/2008, al 

cărei membru este şi Municipiul Marghita  să încheie Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, (Contractul de Delegare) în numele şi pe seama 

Municipiul Marghita  

 

 Art. 3. Se aprobă Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare, în forma prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce se 

va încheia între Asociația Intercomunitară Zona Nord-Vest, în numele şi pe seama unităţilor 

administrativ-teritoriale membre şi operatorul regional S.C. APA CANAL BORȘ S.A. 

 



 Art. 4. Bunurile situate pe raza Municipiului Marghita  vor fi concesionate prin 

Contractul de Delegare către operatorul regional S.C. APA CANAL BORȘ S.A., în condiţiile 

legii, făcând parte integrantă din acesta. 

 

 Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația 

Intercomunitară Zona Nord-Vest și primarul Municipiului Marghita  

 

 Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu: 

 - Instituţia Prefectului – Judeţul  Bihor, 

 - Primarul Municipiului Marghita  

 - Asociația Intercomunitară Zona Nord-Vest 

 - SC APĂ CANAL BORȘ SA 

 

 

 

                                       Presedinte de sedinta  

                                          Petrica Ionut  

 

 

Marghita, Nr. 126 din 12.10.2015 

Adoptată cu votul  „ pentru” a 17 consilieri din 17 prezenti  

 

   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea unor măsuri administrative referitoare la delegarea gestiunii serviciului 

de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL BORŞ SA 

 

 Având în vedere faptul că, Municipiul Marghita  este membru al Asociaţiei 

Intercomunitară Zona Nord-Vest, constituită în condiţiile legii, în scopul reglementării, înfiinţării, 

organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 

membre, precum şi acţionar al operatorului regional SC APĂ CANAL NORD VEST SA, 

 Luând în considerare faptul că, Municipiul Marghita prin Hotărârea Consiliului local nr. 

126 din 12.10.2015 , a aprobat Contractul de delegare ce se va încheia între Asociaţia 

Intercomunitară Zona Nord-Vest şi SC APĂ CANAL NORD VEST SA, 

 Ţinând cont de prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

241/2006, republicată, coroborat cu art. 36, alin. 2, lit. d) şi cu art. 36, alin. 6, lit. a) pct. 14 din 

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

ulterioare,  

 În conformitate cu prevederile art. 39 şi urm. din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Consiliul Local al Municipiului Marghita  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Reprezentanţii Municipiului Marghita nu pot semna procesul-verbal de predare-

preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor, prevăzut de art. 52 din Contractul de delegare, 

decât după aprobarea consiliului local. 

 Art. 2. Înaintea adoptării hotărârii Consiliului Local prevăzut la art. 1, se vor discuta 

modificările actului constitutiv al operatorului regional, solicitate de către Municipiul Marghita. 

 Art. 3. Până la intrarea in vigoare a contractului de delegare a gestiunii către SC Nord 

Vest SA , respectiv până la preluarea efectivă a serviciului public de apă si canalizare  si a 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente se mentine  modul de gestionare a acestui serviciu  prin 

SPAACS, operator licentiat ANRSC:  

 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

Municipiului Marghita  

 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu: 

 - Instituţia Prefectului – Judeţul  Bihor, 

 - Primarul Municipiului Marghita  

 - Asociaţia Intercomunitară Zona Nord-Vest 

 - SC APĂ CANAL NORD VEST SA 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                  Petrica Ionut  

 

Nr.127 din 12.10.2015 
Adoptata cu votul „pentru”  a 17 consilieri din 17 prezenti 



CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  MARGHITA   

 

 

                                                                                                            

                                                HOTARARE 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici a 

obiectivului de investitii  “ Instalatii mecanice si electrice  necesare functionalitatii Casei 

de Cultura Marghita “  

 

 

          Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta extraordinara din 

12  octombrie 2015  

         Avand in vedere referatul de specialitate nr. 9286 din 7.10.2015  intocmit prin grija 

Directiei tehnice , Biroul de urbanism si amenajare a teritoriului  

          In conformitate cu prevederile  art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006  privind 

finantele publice locale  

          In baza art. 36 alin..2 lit. b , alin. 4 lit. d , art. 45  din Legea  nr. 215/2001 , legea 

administratiei publice locale , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare  

              Consiliul Local  al municipiului Marghita  

 

                                                        Hotaraste: 

 

 

Art. 1  Se aprobă Studiul de fezabilitate si  indicatorii  tehnico-economici a obiectivului 

de investitii  “ Instalatii mecanice si electrice  necesare functionalitatii Casei de Cultura 

Marghita “ , in forma anexata care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art. 2  Prezenta se comunică cu : Institutia Prefectului Bihor, primarul municipiului 

Marghita, Directia tehnica, spre afisare.  

 

 

 

Presedinte de sedinta                                             Contrasemneaza 

Petrica Ionut                                                            Demeter Cornelia  

 

 

Marghita, nr. 128 din 12.10.2015 

 

 

 

 

 
Adoptata cu  votul a 17 consilieri din 17 prezenti  
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