CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

HOTARARE
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Marghita din 07.01. 2016
Consiliul local al municipiului Marghita, întrunit în şedinta
extraordinară din
07.01.2016 ,
Luând act de Ordinea de zi cuprinsă în Dispoziția primarului de convocare a şedinţei ,
nr .987/31.12.2015,
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 următorele puncte:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
local a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A a bugetului local pe anul 2015 și
acoperirea secțiunii de funcționare a bugetului local sursa E pe anul 2015
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de specialitate: Comisia de buget finante
2. Proiect de hotărâre pentru pentru modificarea statului de functii al Spitalului Municipal
Dr. Pop Mircea Marghita aprobat prin HCL nr. 147/26.11.2015
Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de specialitate: Comisia socială, învățământ, sănătate, culte și protecție
socială,
Comisia de buget finante
Art. 2 Se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct :
Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr.126 privind delegarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional S.C.APĂ CANAL
BORȘ S.A. și abrogarea HCL nr.127 din 10.12.2015 privind aprobarea unor măsuri
administrative referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL BORŞ SA.
Initiator: Consilierii locali PSD: Petrică Pavel Ionuț; Lazăr Ioan ;Pop Gavril ;Mărieș
Mihaela; Consilierii locali PNL:Ciarnău Claudiu,Cheregi Gheorghe ,Carp Mariana ;Ilielș
Moise,Pop Viorel , Sandor Emil.
Se retrage de pe ordinea de zi următorul punct :
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
Art. 3. Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Primarul municipiului
Marghita, la dosar.

Președinte de sedință
Pop Gavril

Contrasemnează secretar UAT
jr. Demeter Cornelia

Marghita, Nr. 1 din 07.01.2016
Adoptată cu votul a 16 consilieri pentru din 16 prezenți

