
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  MARGHITA

Hotărârea nr.20 
Din    7 august   2008

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local din    7 august 2008 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  14  consilieri din  14  prezenti

Hotărăşte:

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

1. Proiect de hotarare privind  cuprinderea in proprietatea privată  a  municipiului Marghita a 
suprafeţei de teren nr. 4560 mp. înscris in nr. cadastral 6951 şi a suprafeţei de 252 mp. din nr. 
topografic  1962/3  ,  teren  situat  in  intravilanul  localităţii  Marghita  str.  Viseului   nr.  22   si 
aprobarea concesionării directe a acestor suprafeţe către proprietarul edificatelor de pe aceste 
terenuri SC Marmob SRL Marghita 

               
                          Iniţiator : primar Tapoş Dorel Marcel 

                 Raport de avizare: Comisia de urbanism si Comisia de administrare a domeniului 
public si privat 

        2.  Proiect  de hotărâre  privind  acordarea   de  sprijin  financiar  pentru  unităţile  de cult 
aparţinând cultelor religioase  de pe raza municipiului Marghita. 
                   Iniţiator: primar Talpoş Dorel Marcel 
                   Raport de avizare: Comisia de buget finante 

3.  Proiect de hotărâre privind trecerea imobilelor de pe str. Progresului nr. 1 Bl.1 şi Bl. 2 
şi str. Eroilor nr. 7 Bl. A1şi A2  reprezentând locuinţe pentru tineri destinate inchirierii, 
construite prin programele de investitii la nivel national, in conformitate cu prevederile 
legii nr. 152/1998  privind infiinţarea A.N.L. din domeniul public al oraşului Marghita în 
proprietatea publică a statului. 

              Iniţiator primar Talpos Dorel Marcel
        Raport de avizare:  Comisia juridică şi Comisia de administrare a domeniului public si 
privat. 

4.Proiect  de  hotărâre  privind  închirierea  de  fibre  optice  existente   în  urma  Implementării 
Proiectului „Economia Bazată pe Cunoastere” pe ruta Marghita-Cheţ, Marghita-Ghenetea. .

                 Iniţiator : viceprimar Pocsaly Zoltan Ladislau 
                 Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrare a domeniului public si 
privat



       5. Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a 
terenului in suprafaţă   de 41 mp. din 363 mp. înscris  pe nr. topo. 379/2, proprietatea privată a 
municipiului Marghita către Vancea Vasile si Vancea Iuliana, proprietarii constructiei  aferente  

               Iniţiator  primar Talpos Dorel Marcel
               Raport de avizare: Comisia     de administrare a domeniului public si privat si 
Comisia de negociere vânzări 

      6. Proiect de hotărâre privind  însusirea raportului de evaluare şi stabilirea preţului de vânzare a 
terenului in suprafaţă   de 490 mp. înscris pe nr. cadastral 286 CF 7319 Marghita  , proprietate privată a 
municipiului Marghita către dl. Baki Gabriel Tudor, proprietarul locuintei  de pe acest teren. 

          Iniţiator  primar Talpos Dorel Marcel
                Raport de avizare: Comisia     de administrare a domeniului public si privat si 
Comisia de negociere vânzări 

      7. Proiect de hotărâre  privind  cuprinderea in domeniul public a suprafetei corespunzătoare nr. 
topografic 415 Cheţ  reprezentând   drum şi   zonă liberă în intravilanul localităţii Chet. 

          Iniţiator  primar Talpos Dorel Marcel
    Raport de avizare: Comisia juridică şi Comisia de administrare a domeniului public si privat. 

8.  Proiect  de hotărâre  privind atribuirea unei   suprafeţe  de teren din domeniul  public  ,  nr. 
cadastral 342 Cheţ către Parohia Ortodoxă Cheţ în vederea construirii unei biserici. 
9.  Diverse

Art.2 Se aprobă procesul verbal al sedintei  de constituire  a Consiliului Local din luna iunie 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :
                                   Instituitia Prefectului Bihor
                                   Primarul municipiului Marghita
                                    Spre afisare
                                   La dosar
      Presedinte de sedintă

                  Arkosi Anton                         

      Contrasemnează
                                                                                                             Demeter Cornelia


