
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 
                                                   
 

HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea ordinei de zi    a ședinței ordinare a Consiliului Local din                               
26  ianuarie  2016    și aprobarea procesului  verbal  al  ședinței  anterioare   
 
          Consiliul Local al municipiului Marghita, întrunit în ședința  ordinară din  26 .01.2016, 
            Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei , nr .  
16 din 20.01.2016, 
     În temeiul art. 39  alin. 1 , art. 42 şi 43  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   ordinare  cu următoarele puncte: 

 1. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 
 handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2015 
                    Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                    Raport de avizare: Comisia sociala 
 
 2. Proiect de hotarâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor  cu 
handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau  reprezentanţilor 
legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori  reprezentanţilor legali ai 
acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul  Municipiului Marghita pentru 
anul 2016 
                    Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                    Raport de avizare: Comisia sociala 
 
 3. Proiect de hotarâre  privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 
 2016 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 
 416/2001, privind venitul minim garantat 
                      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia socială ; 
             Comisia de administrare a domeniului public si privat 
 
 4.Proiect de hotărâre pentru stabilirea  locurilor de  ocuparea  domeniului  public  
 pentru  activitatea de comert  stradal  ocazional 

   Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
  Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 
 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul Poliției 
 Locale Marghita și aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană 
             Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
             Raport de specialitate: Comisia buget-finanțe 
 
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei  unităţilor de învăţământ  preuniversitar  la 
 nivelul unităţii administrativ teritoriale Marghita  pentru anul şcolar 2016-2017 
             Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
              Raport de specialitate: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție        
 socială 



 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip 
 ANL construite pe raza administrativ  teritorială   a Municipiului Marghita  
        Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
             Raport de specialitate: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului  
       public și privat 
 
 8.Proiect de hotărâre  pentru cuprinderea în domeniul  public al Municipiului Marghita  și 
 constituirea unui număr cadastral 
             Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
                  Raport de specialitate: Comisia de administrare a domeniului          
      public și privat 
 
 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant ,  aferent 
 anului 2015, de către primarul și viceprimarul municipiului Marghita 
        Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau 
                   Raport de specialitate: Comisia de buget finanțe  
 
 10.Propunere calificativ  evaluare performanțe individuale ale secretarului UAT  Marghita 
 pe anul 2015, în temeiul art. 107, alin. 2 din HG nr. 611/2008.  
 
 
 11.Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria municipiului             
 Marghita pe semestrul II al anului   2015 
 
 12. Raport privind accesul cetățenilor la informațiile de interes public în conformitate  cu 
 prevederile Legii 544/2001  
 
 13.Probleme curente. 
   
 Art. 2	Se aprobă suplimentarea ordinei de zi cu următorul punct:  
  

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea  procedurii de anulare    de la plata     majorărilor   
 de întarziere aferente obligațiilor bugetare constând în  impozite  și taxe  locale  datoare  
 bugetului local  de către persoanele fizice. 

 Art. 3 Se aprobă fără obiecții procesul verbal al ședinței anterioare.  
 
                     
 
 
  Președinte de ședință                        Contrasemnează, secretar U.A.T., 
                        Pop Gavril                                              jr. Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita, nr. 5 din 26.01.2016  
Adoptată cu votul a 16 consilieri din 16 prezenți  
 


