
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotararea nr. 8
Din 29.01.2009

- privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 325 mp. care se compune din 

: cota de 181/898 mp. din nr. topo.2021/3     inscris in CF 5615 Marghita si  cota de 

144/2035 mp. din nr. topo 1181/4 , inscris in CF 133 Marghita  către dl. Talpoş Dorel 

Marcel şi soţia,  proprietarii locuintei alăturate

Avand in vedere referatul  de specialitate nr. 535 din 22.01.2009 intocmit prin 

grija Biroului de urbanism si documentatia aferentă

           In baza art. 15 lit. e din  Legea 50/1991 , privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii şi art.  58 pct. 3 din Ordinul nr. 1943 /2002 ,privind aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a legii

          In conformitate  cu prevederile  art. 36 lit. c din legea 215/2001, republicată si 

cu modificările si completările ulterioare

Vazând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

           Consiliul Local al municipiului Marghita cu votul a 13 consilieri „pentru”, 4 

abtineri 

Hotărăşte

Art. 1 Se cuprinde in domeniul privat   a municipiului suprafeţele de 898 mp. inscris 

pe nr. top. 2021/3  in CF 5615 Marghita şi 2035 mp. inscris pe nr. top. 1181//4 in CF 

133 Marghita.

Art. 2 Se aproba concesionarea directa a suprafeţei de 325 mp.  care se compune din 

: cota de 181/898 mp. din nr. topo.2021/3     inscris in CF 5615 Marghita si  cota de 

144/2035 mp. din nr. topo 1181/4 , inscris in CF 133 Marghita  către dl. Talpoş Dorel 

Marcel şi soţia Delia , proprietarii locuintei alăturate



Art. 3  Contractul de concesiune va fi incheiat  pe o perioada de 49 de ani. Pretul 

concesiunii va fi calculat în conformitate cu Hotărârea Consiliului local nr. 70 din 18 

decembrie 2008 , privind taxele locale pe anul 2009 , respectiv 1 leu/mp./an.

Art. 4  Prezenta  hotărâre  se va comunica cu:

                    -Institutia Prefectului Bihor

                    -primarul municipiului Marghita

                    -biroul de urbanism, compartimentul de cadastru 
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