
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

                                                          Hotarârea nr.50
                                                             Din  27.05. 2009 
Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local din   27 mai 2009 şi a 

procesului verbal a 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 procesul verbal al sedintei anterioare in forma prezentată .

Art. 2  Ia act de retragerea de pe ordinea de zi  de către dl. primar,in calitate de  iniţiator, 
a  proiectului de hotarâre      privind  aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 113 
mp. din terenul cu nr. cadastral 718 CF 7372 Marghita, teren aflat in curtea interioară , in 
spatele  spatiului comercial  din C.Republicii nr. 16 către Stefanovici  Cezar , proprietarul 
spatiului comercial.  

Art. 3 Se aprobă ordinea de zi după cum urmează: 

1Proiect  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri  si  cheltuieli  pe anul 
2009 .
                               Initiator: primar
                               Raport de avizare. Comisia de buget finante

2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar 
pe anul 2008 şi însuşirea  raportului Curtii de Conturi  privind verificarea contului de 
executie bugetară pe anul 2008

                                    Initiator : primar
                                    Raport de avizare: comisia juridica
                                                                  Comisia de buget finante  

3.Proiect  de  hotărâre  privind   revocarea  Hotărârii  nr.  45  din  27.03.2008  privind 
aprobarea  in principiu a  vânzării  terenului  identificat  prin nr.  top.  335/3 şi  335/6 
inscris in CF 2521 repsectiv nr. top. 335/4 din CF 2607 către Butcovan Gavril si Gal 
Ionel. 

                                        Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel 



                                        Raport de avizare: comisia juridica 

      4. Proiect de hotarare pentru   privind cuprinderea în domeniul privat  a unor terenuri 
situate  in zona Viscuta , si constituirea de numere cadastrale pe aceste terenuri
                        Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel
                        Raport de avizare:   comisia de urbanism
                                                         Comisia juridica

     5. Proiect  de hotarare  privind acordarea de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase de pe raza municipiului Marghita

                         Iniţiator: primar
                               Raport de avizare: comisia juridica
                                                             comisia de buget finante
                                                             comisia de invatamant, sanatate, cultura

6.  Proiect de hotarare  privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la 
asociaţiile care desfăşoară  activităţi nonprofit  de interes local cu profil cultural din 
municipiul Marghita  considerate eligibile

                    Initiator:comisia de invatamant, sanatate, cultura
                    Raport de avizare: comisia de buget finante
                                                  comisia juridică

  7.  Proiect  de  hotarare  privind acordarea  unui  sprijin  financiar  din  bugetul  local  la 
asociaţiile sportive din municipiul Marghita considerate eligibile. 
        Initiator: comisia de invatamant, sanatate, cultura
                        Raport de avizare: comisia juridică, comisia buget-finante, 
                      
8.  Proiect de hotărâre privind    aprobarea Regulamentului privind cadrul , modalitatea 
şi criteriile de analiza si solutionare a cererilor  de atribuire a locuintelor pentru tineri 
construite prin ANL administrarea , exploatarea si inchirerea acestora. 

                         Initiator: primar
                   Raport de avizare   :  comisia de administrare a domeniului public si 
privat      
                                                     comisia juridică
                                                     comisia de urbanism

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 14,72 mp. 
din imobilul identificat prin nr. top. 64/2 Marghita CF nr. 5056  str. Eroilor nr. 9 către 
Organizatia  Locală Marghita a Partidului Civic Maghiar

                   Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel 
                   Raport de avizare   :  comisia de administrare a domeniului public si 
privat      



                                                     comisia juridică

10.   Proiect de hotărâre privind  modificarea regulamentului  de organizare şi functionare 
a administrării parcărilor publice , in municipiul Marghita.  

                   Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel 
                   Raport de avizare   :  comisia de administrare a domeniului public si 
privat      
                                                     comisia juridică
                                                     comisia de urbanism

  11.  Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de evaluare şi aprobarea pretului de 
vânzare a terenului in suprafata de 93 mp. înscris pe nr. cadastral 60, str. Progresului 
către proprietarul constructiei de pe acest teren, dl. Budae Gavril .
. 

                  
                   Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel
                   Raport de avizare   :  comisia de administrare a domeniului public si 
privat      
                                                     comisia juridică

                                                           comisia de urbanism

     12. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului  de inchiriere nr. 
2130 din 18.04.2007 incheiat cu Sc Gravitacio Instal SRL şi a negocierii redeventei pe 
perioada prelungirii contractului

                    Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel
                    Raport de avizare   :  comisia de  buget finante  şi comisia juridica 
                                                       comisia de administrare a domeniului public si 
privat      

13. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului colectiv de munca si a 
acordului de munca negociat intre administratia locală şi sindicatul Concordia. 
                         
               Raport de avizare   : toate comisiile 

14. Proiect de hotarare privind insusirea  raportului de evaluare si a pretului de 
pornire la licitatie a imobilului construcţiei – statie de epurare dezafectată în 
suprafaţă construită de 170 m.p. cu terenul aferent în suprafaţă totală de 820 m.p. 
/2035 m.p. din nr. topo 1181/4 înscris în C.F. nr. 133 pe str. Borsecului.
.                  Initiator: primarul municipiului Marghita
                   Raport de avizare: comisia juridica
                                                  Comisia de buget finante

15. Diverse



       Art. 2 Se aprobă procesul verbal al sedintei anterioare in forma prezentată 

       Art. 3  Prezenta se comunică   cu :
                                     Primarul municipiului Marghita
                                     Institutia Prefectului Bihor
                                     La dosar

Presedinte de sedintă
Buzila Sorin 

 Contrasemnea
ză

Secretar   
                                                                                                            Demeter Cornelia 


