
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA

Hotărârea nr. 35
Din    22  septembrie 2008

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local din    22  septembrie  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  16  consilieri din  16 
prezenti

Hotărăşte:

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

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2008

                     Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 
                   Raport de avizare : comisia de buget-finante 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2009
                      Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 

                   Raport de avizare : comisia de buget-finante

3.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  pretului  de vânzare  şi  însuşirea  raportului  de 
evaluare către SC Sandy SRL cu sediul in Marghita str. I.L.Caragiale nr. 7/a reprezentat 
prin Ciril Alexandru  ”  

                          Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 
                 Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
                                                  Comisia juridică
                   

        4. Proiect de hotărâre  privind  concesiunea directă a  terenului in suprafaţă de 296/2540 
mp. din nr. topo. 2216/20 şi 5578/6406 mp. din nr. topo. 2216/17 către SC Valversilv SRL cu 
sediul in Calea republicii nr. 98 reprezentat prin dl . Ienciu Valerian 
                    Iniţiator: primar Talpoş Dorel Marcel  
                    Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

       5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
administrării parcărilor publice in municipiul Marghita si a studiului de oportunitate privind 
concesionarea acestui serviciu. 



                 Iniţiator: primar Talpoş Dorel Marcel  
                 Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
                                                  Comisia de urbanism 

6.  Proiect de hotărâre privind  scutirea de la plata impozitului pe teren si clădiri a 
domnului Timoc Felician  pe motiv că intră sub incidenta legii 189/2000- privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate 
ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare

                     Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 
                   Raport de avizare : comisia de buget-finante 

7 Proiect de hotărâre privind transformarea a două posturi de muncitor necalificat 
cu  angajare  pe  perioadă  nedeterminată  din  perioadă  determinată  din  cadrul 
Biroului de administrare a domeniului public si privat 

 
                  Iniţiator primar Talpos Dorel Marcel
               Raport de avizare: Comisia  juridica

  8.  Proiect de hotărâre privind  stabilirea unor măsuri pentru vânzarea terenurilor acordate 
in baza legii 15/2003 in zona str. Progresului Marghita. 

                  Iniţiator primar Talpos Dorel Marcel
               Raport de avizare: Comisia  juridica
                                                Comisia de administrare a domeniului public si privat

 9. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniul privat a municipiului Marghita  a 
suprafeţelor de  4474 mp. cuprins in nr. top. 2248/1C , 14976 mp. cuprins in nr. top. 2557 
şi 8024 mp. /8520 mp, din nr. topo. 2253/4/b/26 Marghita.

                   Iniţiator primar Talpos Dorel Marcel
                Raport de avizare: Comisia  juridica
                                                Comisia de administrare a domeniului public si privat

    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi a taxelor ce vor fi 
aplicate cu ocazia sărbătoririi Zilelor    Marghitei – Târg de toamnă. 

                   Iniţiator primar Talpos Dorel Marcel
                Raport de avizare: Comisia  juridica
                                                Comisia de administrare a domeniului public si privat

11. Prezentarea informărilor  cu privire la stadiul de pregătire a unităţilor de invăţamânt la 
inceput de an scolar .
                      Prezintă: conducerea unităţilor de invăţământ



12. Prezentarea Programului privind organizarea si desfăşurarea Zilelor Orasului in 27-28 
septembrie 2008 

                               Prezintă. Primarul municipiului

        13. Diverse

Art. 2 Se completează ordinea de zi cu următorul punct:
-                     Proiect de hotărâre  privind acordarea unei diplome şi a unui  premiu 

de fidelitate  familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi au domiciliul 
stabil în municipiul Marghita.

 
Art.  3 Se  aprobă  procesul  verbal  al  şedinţei  anterioare  al  Consiliului  Local  al 

municipiului Marghita. 

Preşedinte de şedinţă
                                                                 Almasi Stefan 

Contrasemnează
    Demeter Cornelia


