
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărârea nr.34
Din 09 septembrie   2008

privind  aprobarea  studiului  de  fezabilitate   al  proiectului  „Alimentare  cu  energie 
electrică în zona str. Cloşca  şi blocurile de locuinţe A.N.L, Zona Parc Balnear, zona 
Piaţa Obor  şi Şcoala şi grădiniţa din zona Unitatea Militară”Marghita.

Având în vedere:
- prevederile  H.G. nr.  328/2007 ,  pentru aprobarea „Programului  Electrificare  2007 

-2009 „ privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate  şi înfi-
inţarea Unităţii de management al Programului,

- „Regulamentul  de implementare a Programului electrificare   2007 -2009”  aprobat 
prin Ordinul nr. 563/31 iulie 2008,

- prevederile H.G. nr. 28 /2008 privind aprobarea conţinutului -  cadru  al documentaţiei 
tehnico – economice  aferente investiţiilor publice , precum şi a structurii şi metodolo-
giei de elaborare a devizului  general pentru obiective de investiţii şi lucrări de inter-
venţii , aprobarea structurii devizului general  şi a Metodologiei  privind elaborarea 
devizului general  pentru  obiective de investiţii  şi lucrări de investiţii, 

- studiul de fezabilitate  al proiectului „Alimentare cu energie electrică în zona str. Cloş-
ca  şi blocurile de locuinţe A.N.L, Zona Parc Balnear, zona Piaţa Obor  şi Şcoala şi 
grădiniţa din zona Unitatea Militară”Marghita.

- prevederile Legii  nr. 273 /2006 , privind finanţele publice locale, cu modificările  şi 
completările ulterioare , şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008  nr.  388/2007 , cu 
modificările ulterioare, 
În baza art.36 alin.(2) lit. b şi alin.(4) şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul a 9  consilieri pentru    din  9 prezenţi 

Consiliul Local al Municipiului Marghita adoptă prezenta 
Hotărâre:

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului„Alimentare cu energie electrică 
extindere zone neelectrificate în municipiul Marghita, respectiv  zona str. Cloşca  şi blocurile 
de locuinţe A.N.L, zona Parc Balnear, zona Piaţa Obor , Şcoala şi grădiniţa din zona Unitatea 
Militară”Marghita. pentru care se solicită finanţarea în baza Programului „ Electrificare 2007 
– 2009” 

 Art.2 Orice  cheltuieli  neeligibile  impuse  de  implementarea  proiectului  prevăzut  la  art.1, 
precum şi  cheltuielile  de  întreţinere  şi  exploatare  pentru  acesta  se  suportă  din  veniturile 
proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Marghita, d-l ing.Talpoş Dorel Marcel.

Art.4 Prezenta  hotărâre se  comunică prin grija secretarului cu:

 



- Primarul municipiului Marghita
- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
- Biroul buget-contabilitate, finanţe din cadrul Primăriei municipiului Marghita 
- Consiliul Judeţean Bihor
- Biroul urbanism şi amenajarea teritoriului
- la dosar

Preşedinte de şedinţă
Almasi Stefan               Contrasemnează

Secretar
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