
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 

Hotarare 
pentru stabilirea  locurilor de  ocuparea  domeniului  public  pentru  activitatea de comert  

stradal  ocazional 
 Consiliul Local al municipiului Marghita intrunit in sedinta ordinara din 26 ianuarie 2016,  
         Avand in vedere : raportul  de specialitate nr. 401 din 18.01.2016 întocmit de dl.Groze 
Liviu , în calitate de șef birou al Biroului de administrarre a domeniului public si privat; referatul 
de aprobare nr. 400 din 18. 01.2016 al primarului Municipiului Marghita; H.C.L 164/16.12.2015 
aprobarea taxelor locale in administrarea domeniului public si privat al municipiului Marghita pe 
anul 2016 , , raportul de avizare al comisiei de specialitate, 

  In baza art 36  alin. 2 lit. c si alin. 5 din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice 
locale , R, cu modificările si completările ulterioare  
                             

Hotărăște: 
 

 Art. 1 Se stabilesc  locurile de  ocupare a  domeniului  public  pentru  activitatea de 
comerț  stradal  ocazional, respectiv  comercializarea de mărţişoare, felicitări şi flori de sezon,  cu 
ocazia sărbătorilor de primăvară (respectiv în preajma zilelor de  1 martie și  8 martie),  după  
cum  urmează: 

- Str. Aleea  Tineretului   cu suprafața  30 mp (15m x 2m) 
- Str. Calea  Republicii  în fața magazinului  Bănuțel  cu suprafața 120 mp (20m x 3m – 20m 

x 3m) 
-   Str. Calea  Republicii  între   blocurile nr. 18 si 20   cu suprafața  12 mp  (2m x 3m -  2m 

x 3m) 
- Str. Calea  Republicii   lângă  chioșcul de ziare  SC Select Bar SRL cu  suprafața 25mp  

(5m x 5m) 
- Str. Calea  Republicii  în  fața  magazinului  Orange  cu suprafața 48 mp (7m x 3m -9m x 

3m) 
- Str. Calea  Republicii  în fața  magazinului electrice  SC Lexcom SRL 18mp (6m x 3m) 
- Str. Calea  Republicii (sens  giratoriu)  parter bl. 96-94 cu  suprafața  60 mp (20 mx 3m) 

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Bihor, primarul Municipiului 
Marghita , Biroul de administrare a domeniului public și privat, la dosar, spre afișare 
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