
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA

                                    Hotarârea nr. 65
                                                     Din 25 iunie   2009 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local din  25 iunie 2009

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,

      Cu votul a 13 consilieri pentru  din  13 consilieri prezenţi 

Consiliul Local al Municipiului Marghita adoptă prezenta 
Hotărâre:

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

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  a unităţii 
administrativ- teritoriale Marghita pe anul 2009

                            Initiator: primar
                            Raport de avizare:   comisia de buget finante

2.  Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  nivelului  contributiei  anuale  a  unitaţii 
administrativ teritoriale Marghita la finanţarea  activităţii de protectie a copilului  aflat în 
dificultate,  a  celui  cu  handicap,  precum  şi  a  persoanei  majore  care  beneficiază  de 
protecţie specială în centre rezidenţiale pentru persoanele cu handicap  şi care provin din 
raza teritoriala Marghita

                        Iniţiator: primar
                        Raport de avizare: comisia de buget-finante, comisia socială
                                                       Comisia juridică

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei  cu solicitanţii de sprijin în construirea 
de locuinţe proprietate personală prin programul naţional   aprobat prin OUG  nr. 51/2006 

                        Iniţiator: primar
                        Raport de avizare: comisia juridică 
                                                       Comisia de buget finante
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  noilor tarife / preturi la serviciile de apă, 
canalizare şi epurare biologică

                        Iniţiator: primar
                        Raport de avizare: comisia juridică 
                                                       Comisia de buget finante

 



5. Discutarea cererii nr. 1/3659 din 20.05.2009 depusă de d-na Pontoş Floare  pentru 
scutirea de la plata impozitului  pe clădirea situată pe str. Jokai Mor  nr. 60/a 
                        Iniţiator: primar
                        Raport de avizare: comisia juridică 
                                                       Comisia de buget finante

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea donatiei din partea Petrom SA-EP Romania a 
mijloacelor fixe, forajului de apă şi terenului aferent statiei  de apă Viisoara. 
                           Initiator: Primar
                           Raport de avizare: toate comisiile 

7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii  de 
Urgenţă
                Iniţiator: primar
                Raport de avizare: comisia juridică 

8. Informare semestrială  privind activitatea de apărare  ISU  cuprinzând măsuri şi 
acţiuni  rezultate  în  urma  constatărilor  controlului   executat  de  ISU  Crişana  în 
perioada  4-8 mai 2009 pentru respectarea reglementărilor  în domeniul situaţiilor de 
urgenţă. 
       Program cuprinzând măsuri şi acţiuni în urma constatărilor controlului executat 
de  ISU Crişana în  perioada 4-8 mai  2009 pentru respectarea   reglementărilor   în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 
                   Prezintă: compartiment ISU 
8. Diverse

Art. 2    Prezenta hotărâre    se  comunică cu:
- Institutia Prefectului Bihor
- primarul municipiului Marghita
-     la dosar
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