
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA

Hotărârea nr. 12
Din    24  iulie  2008

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local din   24  iulie 2008 şi a 
procesului verbal al sedintei anterioare   

În temeiul art. 44 şi a art. 43 alin.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi 
respectând dispoziţiile art. 46 din aceeaşi lege,

Consiliul local al oraşului Marghita, judeţul Bihor, cu votul  a  17  consilieri din  17  prezenti

Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă ordinea de zi după cum urmează:

      1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Marghita  pe anul 
2008

                       Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 

                 Raport de avizare: Comisia de buget finanţe

        2.  Proiect  de hotărâre  privind  acordarea   de  sprijin  financiar  pentru  unităţile  de cult 
aparţinând cultelor religioase  de pe raza municipiului Marghita. 

                   Iniţiator: primar Talpoş Dorel Marcel 

                   Raport de avizare: Comisia de buget finante 

3.Proiect de hotărâre privind discutarea cererilor depuse de persoane care pot beneficia de 
scutiri  de la impozit  in temeiul pct. 2 facilitaţi  fiscale stabilite prin HCL nr. 114/2007 
privind taxele si impozitele locale pe anul 2008. 

              Iniţiator primar Talpos Dorel Marcel

             Raport de avizare: Comisia de buget finanţe

4.Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanţilor  Consiliului  local  al  municipiului 
Marghita în comisia pentru  vânzare şi comisia de contestaţie pentru vânzarea spaţiilor medicale 
şi  stabilirea  cuantumului   şi  a  condiţiilor  de  acordare  a  indemnizaţiei   membrilor  comisiei 
pentru activitatea depusă, în  conformitate cu prevederile  O.U.G. 68/2008.

                 Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 

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

       5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului de Urbanizare Zonală  pentru construire „Centrul 
Comercial Cadran „



               Iniţiator  primar Talpos Dorel Marcel

               Raport de avizare: Comisia    de urbanism şi amenajarea teritoriului 

6. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local    in comisia 
de  negociere in cazul aprobării  vânzărilor unor imobile aparţinând domeniului privat al 
municipiului Marghita.   

          Iniţiator  primar Talpos Dorel Marcel
          Propuneri membri: comisiile de specialitate

      7. Proiect de hotărâre  privind desemnarea   reprezentanţilor  Consiliului Local  in comisiile de 
licitatie  şi receptie pentru concesionări, achiziţii de produse şi lucrări 

            Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel

            Propuneri membri: comisiile de specialitate

       8.Aprobarea ca proiect de hotărâre a atribuirii  denumirii de Scoala cu clasele I-VIII „ Liviu 
Rebreanu ”  Marghita  a Scolii cu clasele I-VIII Marghita. 

Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel 

            Raport de avizare: comisia juridică

      

        9.   Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil –teren din domeniul privat in domeniul 
public  al  municipiului  Marghita  şi  transmiterea  acestuia  din  domeniul  public  al  municipiului 
Marghita si din administrarea Consiliului Local Marghita, în domeniul public al statului    şi în 
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia de Plăţi şi  Intervenţie pentru 
Agricultură-  Centrul  Judeţean  Bihor  în  vederea  amplasării  unei  constructii  de  tip  modular  cu 
destinaţia de sediu pentru Centrul Local Marghita. 

                 

                   Iniţiator: primar Talpoş Dorel Marcel 

             Raport de avizare: Comisia juridică şi Comisia de administrare a domeniului public si 
privat. 

10. Informare privind situatia contractelor in derulare  de achizitii produse  si lucrări la nivelul 
unităţii administrativ teritoriale Marghita. 

                  Prezintă:   Compartimentul  de Achizitii din cadrul Biroului de urbanism si  
amenajare a teritoriului 

11. Diverse

Art.2 Se aprobă procesul verbal al sedintei   extraordinare din 1 iulie a Consiliului Local Marghita

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :



                                   Instituitia Prefectului Bihor

                                   Primarul municipiului Marghita

                                    Spre afisare

                                   La dosar

     

 Presedinte de sedintă
                  Arkosi Anton                         

      Contrasemnează
                                                                                                             Demeter Cornelia


