
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA

Hotărârea nr. 19
                                                            din 24 iulie 2008
-  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 
construcţii de tip modular cu destinaţia de sediu pentru Centrul Local Marghita. 

Având in vedere solicitarea nr. 64 din 25.04.2008 a Guvernului României , 
reprezentat prin Ministerul  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  privind trecerea  unui imobil 
–teren  în  domeniul  public  al  statului   şi  în  administrarea  Ministerului  Agriculturii  şi 
Dezvoltării  Rurale –Agentia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean 
Bihor,  pentru  amplasarea  unei   constructii  tip  modular  cu  destinaţia  de  sediu   pentru 
Centrul Local Marghita.

În conformitate cu prevederile art. 7 litera e , art. 9 alin. 2 şi art. 12 alin. 1 şi 
alin. 2 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera c şi alin. 5 litera a din 
Legea nr. 215/2001, privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale  , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
              Consiliul Local al municipiului Marghita cu votul a 17 consilieri din 17 prezenti

Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă trecerea unui imobil – teren , în suprafaţă  de 300 mp. din totalul de 12490 
mp.   înscris  pe  nr.  top.  65/3  CF 5056 Marghita  ,  din  domeniul  privat  al  municipiului 
Marghita în domeniul public al municipiului Marghita. 

Art. 2 Se aprobă transmiterea imobilului – teren prevăzut la art. 1 din domeniul public al 
municipiului Marghita şi din administrarea Consiliului Local Marghita, in domeniul public 
al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Bihor, pentru amplasarea unei 
constructii tip modular cu destinaţia de sediu pentru Centrul Local Marghita. 

Art. 3  Predarea - primirea imobilului, transmisă potrivit art. 1 se face  pe bază  de protocol 
încheiat între Consiliul Local al municipiului Marghita şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură – Centrul Judeţean Bihor



Art. 4 Prin grija dobânditorului  se va intocmi  planul de amplasament şi de delimitare  a 
terenului solicitat, vizat de OCPI Bihor

Art.5 Se  imputerniceste  primarul  pentru  semnarea  protocolului  de  predare-primire  a 
imobilului- teren cu reprezentantul legal al Centrului Judeţean APIA

Art. 6  Prezenta hotărâre se comunică cu :
                                       Instituitia prefectului Bihor
                                       Primarul municipiului Marghita
                                       Centrul Judeţean APIA
                                        La dosar

     Presedinte de sedintă
                  Arkosi Anton                         

      Contrasemnează
                                                                                                             Demeter Cornelia

                                              
 


