
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărârea nr.23
                                                         Din  7 august 2008

- 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. 

Având in  vedere  solicitarea  nr.  8337 din  11.07.2008 a  Guvernului  României  prin 
Secretariatul General 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. 

În conformitate cu prevederile art. 7 litera e , art. 9 alin. 2 şi art. 12 alin. 1 şi alin. 
2  din  legea  nr.  213/1998  privind  proprietatea  publică   şi  regimul  juridic  al  acesteia,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera c şi alin. 5 litera a din Legea 
nr. 215/2001, privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

In  temeiul  art.  45  din  legea  nr.  215/2001 a   administraţiei  publice  locale   , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
               Consiliul Local al municipiului Marghita cu votul a 14 consilieri  „ pentru” din 14 
prezenti 

Hotărăşte :

Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilelor  cu datele de identificare prevăzute in  tabelul anexat, 
din domeniul public al municipiului Marghita in domeniul public al statului 

Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică cu :
                                       Instituitia prefectului Bihor
                                       Primarul municipiului Marghita
                                       Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice şi Locuintelor
                                       Secretariatului General al Guvernului. 
                                       La dosar

Presedinte de sedintă
Arkosi Anton

Contrasemnează
                                                                                                          Demeter Cornelia 


