
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
                                                          Hotarârea nr.15 
                                                         Din    26.02.  2009  

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local din    26  februarie 2009 şi 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,  cu votul a 16 consilieri din 16  prezenti  

 
 

Hotărăşte: 
 
 

Art. 1 Se aprobă ordinea de zi după cum urmează:  
 
 
1.     Proiect  de hotărâre privind  includerea in Programul  pilot „ Locuinte sociale pentru  

comunitatea de rromi” a terenului în  suprafaţă de 10.000 mp. /613847 mp. înscris in CF 4912 
Marghita pe nr. topo. 1735/18 din str. Brânduşei f.n 
                        Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel  

                  Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat,  
                                                Comisia de urbanism  
 
2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea concesionării directe a suprafeţei  de 42,6 mp. din 

imobilul, proprietatea privată a oraşului , situat pe str. Eroilor nr. 9 către Societatea  Cultural 
Patriotica „Avram Iancu”  filiala Marghita  

                  Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel  
                  Raport de avizare: Comisia de  urbanism si amenajare a teritoriului  
                                                Comisia de administrare a domeniului public si privat 
                                                 Comisia juridică 
 
3 Proiect de hotărâre privind însuşirea  raportului de evaluare şi a preţului   de vânzare  a 

terenului sustinut de comisia de  negociere pentru  suprafaţă de 488 mp. către SC Multimetal  SRL  
reprezentată  de dl. Butcovan Gavril  

                  Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel  
                  Raport de avizare: Comisia juridica 
                                                 Comisia de buget -finante 
                                                  
 4.  Proiect de hotărâre privind însuşirea  raportului de evaluare şi a preţului   de vânzare  a 
terenului sustinut de comisia de  negociere pentru  suprafaţă de  4812 mp.  către SC Marmob 
SRL Marghita reprezentată de dl. Caba Nicolae 
                  Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel  
                  Raport de avizare: Comisia juridica 
                                                 Comisia de buget -finante 
 
 



5.   Proiect de hotărâre prind  modificarea statului de functii  al aparatului de specialitate al  
primarului  prin transformarea   unor functii contractuale in functii publice  de executie . 
                            Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel  
                            Raport de avizare: Comisia juridica 

 
        6.  Proiect de hotărâre privind   reguli si dispozitii privind prevenirea situatiilor  de urgentă 
pentru domeniul public si privat din municipiul Marghita 

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

 
               7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuprinderii in domeniul privat al localitatii a terenului 

situat pe str. N.Balcescu  f.n. cu nr. top. 361/5 in suprafaţă de 65 mp. şi nr. top.. 319/1 in suprafaţă 
de 144 mp.  inscris in CF 2401 Marghita şi concesionarea directa a acestui teren catre dl. Farcas  
Ioan, pentru extindere constructie             

                                       Initiator. Primar Talpoş Dorel Marcel  
                                       Raport de avizare: comisia de urbanism si amenajarea teritoriului  
                                                                     comisia juridică 
                                                                     comisia de administrare a domeniului public si privat  
 

         8. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL nr. 74/2008 privind 
modalitatea de calcul a nivelului chiriei pentru unităţile locative construite prin ANL la pct. 1 art. 1 
in urma aplicării noilor prevederi ale Ordinului MEF 3471/decembrie 2008 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor corporale aflate  in patrimoniul 
institutiilor publice 
 
                                Initiator: Primar Talpoş Dorel Marcel 
                                Raport de avizare: Comisia de buget finante     şi     Comisia juridica                                  

                                                                     Comisia de urbanism  
 
            9. Informarea Compartimentului juridic cu privire la actiunile in instanta ale Consiliului Local 

Marghita 
                               Prezintă : jr. Curtean Rodica 
 

10. Aducerea la cunostinta Consiliului Local a plângerii prealabile a chiriasilor locuintelor ANL 
cu privire la HCL nr. 74/18 decembrie 2008 

 
11. Diverse 
 

      Art. 2 Prezenta se comunică   cu : 
                                     Primarul municipiului Marghita 
                                     Institutia Prefectului Bihor 
                                     La dosar 
 
 
                                                         Presedinte de sedintă 
                                                                Balanean Cristian  

                                                                                                 Contrasemnează 
                                                                                                                                              Secretar 

                    Demeter Cornelia              


