
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotarârea nr.1
Din 29.01.2009

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din 29 ianuarie 2009 si 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, in unanimitate 

Hotărăşte:

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

1. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui contract de păşunat pentru 
păşunea comunală din Ghenetea  cu Asociatia Crescătorilor de Animale din 
Ghenetea

                         Initiator: primar
                         Raport de avizare:  comisia de agricultură, comisia juridică

       2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei  de eliberare şi a taxei de viză 
trimestrială  a certificatului de producător pe anul 2009. 
                                Initiator: primar

                         Raport de avizare:   comisia de agricultură, comisia juridică, 
comisia de buget finante

3. Proiect de hotărâre privind  stabilirea nivelului chiriei  plătită  către Parohia 
Româna Unită cu Roma  Greco-Catolică Marghita, pentru terenul in suprafaţă de 
1179 mp. înscris in CF 548 Marghita, nr.top.. 584 si 585/2  , folosit de administratia 
locală ca piata agroalimentară.

      Initiator: primar
                       Raport de avizare: comisia juridica, comisia de buget finante si 

administrarea domeniului public si privat 

4.  Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea  in  principiu  a  vânzării  terenului  in 
suprafaţă de 4560 mp.  inscris pe nr. cadastral 850 şi 252 mp. din nr. top. 1962/3 
Marghita  către  proprietarul   edificatelor  de  pe  acest  teren  ,  SC  Marmob  SRL 
Marghita cu sediul pe str. Vişeului nr. 22  , reprezentat de dl. Caba Nicolae

                        Initiator: primar



                       Raport de avizare: comisia juridica, comisia de buget finante si 
administrarea domeniului public si privat , comisia de urbanism 

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea in principiu a vânzării terenului in 
suprafaţă totală de 488 mp. identificat prin nr. top. 335/3 – 81 mp. , nr. top. 335/6 191 
mp. din CF 2521 Marghita , respectiv nr. top. 335/4 -216 mp. din CF 2607 Marghita 
către SC Multimetal SRL Marghita, reprezentat de dl. Butcovan Gavril 

                            Initiator: primar
                            Raport de avizare:   comisia juridica, comisia de buget finante si 

administrarea domeniului public si privat , comisia de urbanism 

     6. Proiect de hotărâre privind   cuprinderea in domeniul privat a  suprafeţei de 
1300 mp. , nr. cadastral  60  şi aprobarea in principiu a vânzării  terenului in cota de 
63 mp. din această suprafaţă către dl. Budae Gavril , proprietarul constructiei de pe 
acest teren. 

                            Initiator: primar
                            Raport de avizare:   comisia juridica, comisia de buget finante si 

administrarea domeniului public si privat , comisia de urbanism
 
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionării directe a  suprafeţei  de 325 

mp. care se compune din . cota de 181/898 mp. din nr. top. 2021/3 înscris in CF 5615 
Marghita si cota de 144/2035 mp. din nr. top. 1181/4 , înscris in CF 133 Marghita 
către Talpoş Dorel şi soţia , proprietarii locuinţei alăturate. 

                         Initiator: primar
                         Raport de avizare: comisia juridica, comisia  de administrare a 

domeniului public si privat , comisia  de urbanism 

8. Proiect de hotărâre privind  stabilirea amplasamentului pentru proiectul Parc 
balnear in Regiunea de Nord Vest –locaţiile Tăşnad, Beltiug, Marghita , in noile 
conditii economice date. 

                            Initiator: primar
                            Raport de avizare:   toate comisiile

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea constituirii comisiei tehnice de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului de functionare a acesteia.

                          Initiator. Primar
                          Raport de avizare: Comisia de urbanism, comisia juridică



10. Proiect de hotărâre privind   stabilirea comisiei de evaluare şi selectionare  a 
asociatiilor  şi  fundatiilor   române,  cu  personalitate  juridica,  care  înfiinţează  şi 
administrează unităţi de asistenţă socială în conformitate cu legea 34/1998 şi normele 
metodologice de aplicare a ei. 

                         Initiator: primar
                         Raport de avizare:  comisia juridica

11. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea concesionării  directe a suprafeţei  de 
20,8 mp. din imobilul , proprietatea privată a oraşului , situat pe str. Eroilor nr. 9 către 
Clubul Kiwanis Marghita, persoană juridică fără scop patrimonial,  care desfăşoară 
activitate de binefacere. 

                         Initiator: primar
                         Raport de avizare:  comisia juridica, comisia  de administrare a 

domeniului public si privat , comisia  de urbanism 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionării  serviciului public de 
administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Marghita şi a documentaţiei 
necesare organizării licitaţiei. 

                            Initiator: primar
                            Raport de avizare:   comisia juridica, comisia de buget finante si 

administrarea domeniului public si privat , comisia de urbanism 

13. Discutarea modalităţii de calcul a chiriei la locuintele ANL.
                          Prezintă: Biroul de administrare a domeniului public si privat  

14. Raport de activitate al primarului si viceprimarului pe anul 2008.
                          Prezintă: primar Talpoş Dorel Marcel
                                         viceprimar   Pocsaly Zoltan  Ladislau

15. Diverse

Art. 2 Se aprobă suplimentarea ordinei de zi cu următoarele  proiecte de hotărâre:

                 Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării  in vederea realizării 
obiectivului   „  Modernizarea  DJ  191  Marghita-  Tăsnad  „  in  cadrul  Programului 
operational  regional  2007-2013,axă  prioritară  2-  imbunătăţirea   infrastructurii   de 
transport  regionale  şi  locale”,  domeniu  major  de  interventie  2.1-  reabilitarea  şi 
modernizarea retelei de drumuri judetene, străzi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea 
şoselelor  de centură” 
                    Iniţiator primar Pocsaly Zoltan



                    Raport de avizare: Comisia de urbanism

                Proiect de hotărâre privind ajustarea modului de calcul a chiriei lunare pentru 
locuintele ANL ocupate de persoanele care au implinit 35 de ani
                      Iniţiator: dl. Bălănean Cristian, consilier local

Art. 3 Se aprobă procesul verbal al sedintei anterioare a Consiliului Local Marghita. 

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Prefecturii Judeţului Bihor
- La dosar
- Pentru afişare

      Preşedinte de şedinţă
         Bălănean Cristian

Contrasemnează
                                           Demeter Cornelia 


