
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL MARGHITA

Hotărârea nr. 3
Din 31.01.2008

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare  din  31  ianuarie  2008   şi a procesului 
verbal al şedinţei 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  16 consilieri din 16 
prezenţi 

Hotărăşte:

Art.  1 Se aprobă ordinea  de zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  municipiului 
Marghita din   31 ianuarie  2008 , după cum urmează: 

1.    Proiect de hotărâre privind discutarea cererilor depuse de persoane care pot 
beneficia de scutiri de la impozit  in temeiul pct. 2 Facilităţi fiscale stabilite prin 
HCL nr. 114 din 30.11.2007 privind taxele şi impozitele locale pe anul 2008.

            Iniţiator primar Pocsaly Zoltan
       Raport de avizare: Comisia de buget finante

   2. Proiect de hotărâre privind discutarea cererii nr. 1/107/7.01.2008 depusă de 
dl.  Timoc Felician pentru scutirea  de la  impozit  pe anul  2007 în temeiul legii 
189/2000  privind  acordarea  unor  drepturi  persoanelor  persecutate  din  motive 
politice. 

             Iniţiator primar Pocsaly Zoltan
        Raport de avizare: Comisia de buget finante

  3. Proiect de hotărâre  privind discutarea cererii nr. 641/17.01.2008 depusă de d-
na Haias Viorica  pentru scutire de la impozit pe anul 2008.

            Iniţiator primar Pocsaly Zoltan
       Raport de avizare: Comisia de buget finante

      4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea scutirii de la plata obligatiilor bugetare a 
Fundaţiei Caritas Catolica

            Iniţiator primar Pocsaly Zoltan
       Raport de avizare: Comisia de buget finante

 



 5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi 
executare a transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere ca serviciu de 
utilitate publică în municipiul Marghita. 

     Iniţiator: primar Pocsaly Zoltan 
     Raport de avizare: Comisia juridică

       6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil –
teren fără  constructii,  proprietatea  privată  a municipiului  Marghita,  identificat  prin nr. 
cadastral 261/2, şi nr. cadastral 262/1 in suprafaţă  totală de 18.428 mp. 
 
     Iniţiator primar Pocsaly Zoltan
     Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 

        7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil –
teren fără  constructii,  proprietatea  privată  a municipiului  Marghita,  identificat  prin nr. 
cadastral 261/1  in suprafaţă  de 2033/ 8413 mp. 

     Iniţiator primar Pocsaly Zoltan
     Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat 

     8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale la pieţele aflate in administrarea 
locală  , şi a altor taxe   locale pe anul 2008

     Iniţiator primar Pocsaly Zoltan
     Raport de avizare: Comisia de buget finante

     9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea subventiilor pentru asistentă socială
             Iniţiator primar Pocsaly Zoltan
             Raport de avizare: Comisia de buget finante

10.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  programului  de  măsuri  privind  etapele  de 
realizare  a  obligaţiei  prevăzute  de  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului   114/2007 
privind protecţia mediului

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

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionării în temeiul art.  25 alin. 2 din 
Legea 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice către SC Salubram SA 
Marghita  a  depozitului  de  deşeuri  în  suprafaţă  de  12315  mp.  şi  a  utilităţilor 
aparţinătoare acestuia.



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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  constituirii a două numere cadastrale din nr. 
topografic 23/6 înscris în CF  188 Marghita. 

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

    13.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  concesionării  directe  pentru  extindere 
constructie a suprafeţei de 15 mp. din 1356 mp. din terenul cu nr. topo. 320/1 înscris in 
CF 791 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 

   14.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  concesionării  directe  pentru  extindere 
constructie  a suprafeţei  de 33 mp. din 828 mp. către Biţ Marin Antoniu domiciliat  in 
Marghita str. N.Bălcescu nr. 82 ap. 1  

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

  15.  Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  concesiunii  directe  pentru  extindere 
constructie a suprafeţei   de 5 mp. din 126663 mp. din terenul cu nr. top. 14576/1 înscris 
in CF  6745 situat in Marghita str. N.Bălcescu nr. 1 către d-na Iuhas Dana

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal nedidactic la unităţile de 
învăţământ. 

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

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuintei eliberate de către fost angajat MApN 
situată pe str Progresului Bl. B2 ap.1 care nu are regim de locuinţă ANL: 

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



;
                                                             Comisia juridică
                                                             Comisia socială, cultură, invăţământ

18. Diverse 

Art. 2 Se aprobă suplimentarea ordinei de zi cu următorul proiect de hotărâre:

                 Proiect  de hotărâre  privind aprobarea acordului  de parteneriat  pentru 
implementarea proiectului „ Modernizarea DJ 191 Marghita-limita jud. Bihor, Satu Mare-
Cean - Tăsnad 
                    Iniţiator primar Pocsaly Zoltan
                    Raport de avizare: Comisia de urbanism

Art. 3 Se aprobă procesul verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Marghita. 

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Prefecturii Judeţului Bihor
- La dosar
- Pentru afişare

      Preşedinte de şedinţă
Vărsendan Corneliu

Contrasemnează
        Demeter Cornelia 


