
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA

Hotărârea nr. 22
Din  29.02.2008

  - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 februarie 2008 si 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  15 consilieri din 
15  prezenti

                                                           Hotărăşte:

         1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget local pe anul 2008
                Iniţiator : Primar Pocsaly Zoltan 
                Raport de avizare: Comisia de buget finanţe

         2. 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 Pocsaly Zoltan

       Raport de avizare: Comisia de buget finante

           3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe pentru extindere 
constructie a suprafeţei de 6  mp. / 1356 mp. din terenul cu nr. topo. 320/1 înscris in 
CF 791 pentru constructie scări de acces  către Dienes Iuliu – str. I.L.Caragiale nr. 10 
ap. 6 

                Iniţiator : Primar Pocsaly Zoltan 
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat 

            

           4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, in principiu, a vânzării terenului in 
suprafaţă  de  310  mp.   cu  nr.  cadastral  578  proprietatea  privată  a  municipiului 



Marghita , folosit ca si curte si grădină aferentă locuinţei situată in Marghita, str. 
Salcâmilor nr. 4 către Buboi Vasile Remus si Buboi Ortenzia Ramona. 
               
               Iniţiator : Primar Pocsaly Zoltan 
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat 

           5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal nedidactic la 
Grupul Scolar O.Goga. 

                 Iniţiator : Primar Pocsaly Zoltan 
                 Raport de avizare: Comisia de invăţământ, cultură, socială

            6. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Pop Constantin 
Petru din functia de  reprezentant al Consiliului Local in consiliul de administratie al 
Grupului SC.O.Goga si desemnarea unui alt membru al Consiliului Local. 

                Iniţiator : Primar Pocsaly Zoltan 
                Raport de avizare: Comisia de invăţământ, cultură, socială
                                               Comisia juridică

            7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a functiilor 
publice  din  cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  municipiului  Marghita, 
precum si pentru Serviciul Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor
         
                Iniţiator : Primar Pocsaly Zoltan 
                Raport de avizare: Comisia    juridică

             8. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  organigramei  primăriei 
municipiului  Marghita,   la  Cap.  Administrarea  domeniului  public  si  privat  cu  4 
posturi  de  muncitor  necalificat  ,  în  vederea  aplicării  „programului  de  ocupare 
temporară a forţei  de muncă din rândul  şomerilor”  ,  iniţiat  de Agenţia  Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor

                Iniţiator : Primar Pocsaly Zoltan 
                Raport de avizare: Comisia    juridică

9  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  si 
funcţionare  a  Reţelei  Electronice  a  Comunităţilor  Locale  (RECL)  şi  a 
Regulamentului  de  ordine  interioară  pentru  Punctul  de  Acces  Public  la 
Informaţie (PAPI)

               Iniţiator : Primar Pocsaly Zoltan 
                Raport de avizare: Comisia    juridică



10.Proiect de hotărâre  privind aprobarea infiinţării unui Punct de Informare 
Turistică   în  cadrul  Punctului  de  Acces  Public  la  Informaţie  (PAPI)  ce 
functionează la nivelul Primăriei Municipiului Marghita. 

                     Iniţiator : Primar Pocsaly Zoltan 
                Raport de avizare: Comisia   de agricultură, turism, mediu 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse 
umane, materiale, si financiare  pentru gestionarea situaţiilor de  urgenţă 
din municipiul Marghita pe anul 2008

                  Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
                 Raport de avizare: Comisia de agricultură, turism, mediu
                                                Comisia juridică
        
            12.   Proiect de hotărâre   privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea 
Legii  416/2001   la  nivelul  unităţii  administrativ-  teritoriale  Marghita,  în 
conformitate cu HG 1010/2006 privind normele de aplicare a legii
                    
                     Iniţiator: Comisia juridică
                                   Comisia de invăţământ, cultură, socială

       13.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   constituirii  a  două  numere 
cadastrale  din  nr.  topografic  2229/2;  2231/32,2243/2   înscris  în  CF   5046 
Marghita. 

                Iniţiator : Primar Pocsaly Zoltan 
                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat 

         14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Marghita 
la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”APAREGIO”

                   Iniţiator: viceprimar Talops Dorel
                   Raport de  avizare : Comisia de administrare a domeniului public si 
privat

   
 

          15.  Raport de activitate pe anul 2007 a domnului primar si a domnului 
viceprimar.



          16.Raport de activitate pe anul 2007 al consilierilor locali. 

    17. Diverse. 

Presedinte de sedintă
                                                     Vărsendan Corneliu 

Contrasemnează
                                                                                  Demeter Cornelia 
                     


