ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL MARGHITA

Hotărârea nr.16
Din 31.01.2008
- privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 5 mp. din terenul cu nr. topo.
14576/1 inscris in CF nr. 6745 către SC Camomilafarm SRL in vederea construirii unor trepte la
intrarea in spatiul comercial.
Având în vedere raportul de specialitate al doamnei Bisa Eva, sef birou urbanism si
amenajarea a teritoriului , inregistrat sub nr. 384/b din 21.01.2008
Văzând copia CF 5621 Marghita , nr. topo. 593 , coroborat cu contractul de inchiriere nr.
512 din 30.11.2007 de unde reiese proprietatea privată asupra spatiului comercial, precum si CF nr.
6745 Marghita , nr. topografic 1476/1 privind proprietatea publică asupra terenului
În baza art. 15 lit. e din Legea 50/1991 , republicată în 2004 , privind autorizarea executării
lucrărilor de construire şi art. 58 pct. 3 din Ordinul nr. 1943 /2002 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a legii
În conformitate cu prevederile art. 36 lit. c din legea 215/2001, republicată , legea
administratiei publice locale
Având avizul favorabil al Comisiei de administrare a domeniului public si privat, si buget
finante
Consiliul Local Marghita, cu votul a 12 voturi pentru, 2 abtineri si 1 vot impotriva din 15
consilieri prezenti
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă concesionarea suprafeţei de 5 mp. din 126663 mp. înscris pe nr. topografic
14576/1 CF 6745, situat in Marghita str. N.Bălcescu nr. 1 către către SC Camomilafarm SRL
reprezentată prin Iuhas Dana in vederea construirii unor trepte la intrarea in spatiul comercial.
Art. 2 Contractul de concesiune va fi încheiat pe o perioadă de 49 de ani. Preţul concesiunii
va fi calculat in conformitate cu hotărârea anuală a consiliului local privind stabilirea preţului la
concesiunile directe.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica cu :
- Institutia Prefectului Bihor
- Primarul Municipiului Marghita
- Biroul de urbanism şi amenajare a teritoriului
- SC Camomilafarm SRL
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