
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărârea nr. 47
Din 29 .04.2009

privind aprobarea concesionării serviciului public  de administrare a parcărilor 
publice cu plată din municipiul Marghita şi a documentaţiilor  necesare organizării licitaţiei

Văzând referatul   de  specialitate  nr.  584/22.01.2009,  întocmit  de  d-  na  Bisa  Eva,  şef  birou 
urbanism , precum si studiul cu veniturile prezumate din concesionare parcari intocmit prin grija 
Biroului de administrare a domeniului public si privat

Având în vedere:

- O.G.  nr.  71/2002   privind  organizarea   şi  funcţionarea  serviciilor   publice  de 
administrare a domeniului public  şi  privat de interes local,

- Prevederile  H.G.955/2004  pentru  aprobarea  reglementărilor-cadru  de  aplicare  a 
O.G.71/2002

- H.G.nr.71/2007 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare  la atribuirea 
contractelor de  concesiune de lucrări publice  şi a contractelor de concesiune  sevicii 
prevăzut în O.U.G 34/2006

- H.C.L. nr.51/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a 
administrării  parcărilor   publice  în  municipiul  Marghita  şi  a  studiului  de 
fundamentare  a  deciziei  de  concesionare   a  administrării  parcărilor  cu  plată  din 
municipiul  Marghita

În baza art.36, alin.2 lit.c, alin.5,lit.a, art.45 alin.3 , art.115, alin 1, lit.b şi  art.123, alin.1 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul 
Local al municipului Marghita cu votul a 16 voturi “pentru” 

Hotărăşte:
Art.1 Se aprobă concesionarea serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată  din 
municipiul Marghita. 

Art.2 Se aprobă documentaţia  de atribuire necesară organizării licitaţiei şi tarifele maximale 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3  Se aprobă redevenţa în sumă de 300 lei pe loc de  parcare/ an 
Art.4   Se  aprobă ca  durata  contractului  de  concesiune  a  serviciului  public   de  administrare  a 
parcărilor  publice cu plată din municipiul Marghita să fie de 2 ani  cu posibilitatea de negociere 
anuală a redevenţei şi cu posibilităţi de prelungire cu acordul părţilor. 
Art. 5  Prezenta hotărâre se va comunica cu:

Primarul municipiului Marghita
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
Biroului de administrare a domeniului public şi privat
Compartimentului achizitii publice 
La dosar                            

                                                              Presedinte de sedinta
                                                            Butcovan Gavril                   Secretar

Demeter Cornelia
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