
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA 
 
 
 

Hotarârea nr.25 
Din  26 martie 2009 

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a consiliului local din    26 martie 2009 
 
 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 prezenti  

 
 

Hotărăşte: 
 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii interne de functionare a 
compartimentului de control comercial pentru  asistenţa şi reprezentarea persoanelor fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale in vederea obtinerii  
autorizaţiei şi înregistrării în registrul comerţului in temeiul Ordonanţei  de urgenţă nr. 44 
din 16 aprilie 2008 

 
                        Initiator: primar, Talpoş Dorel Marcel 
                        Raport de avizare: comisia juridică, comisia buget-finante 

 
2.        Raport de activitate al Consiliului de Administratie al SC Salubram SA pentru 
activitatea depusă  pe anul 2008 pe bază de bilanţ contabil.  
 
                        Prezintă:  director Ola Ioan , SC Salubram SA  
 
3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice  din 
cadrul aparatului  de specialitate al primarului si Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenta a Populatiei pentru anul 2009. 
 
                               Iniţiator: primar Talpoş Dorel Marcel  
                               Raport de avizare: comisia juridica 
 
4.    Proiect de hotărâre privind insusirea raportului de evaluare şi a aprobarea pretului de 
vânzare a terenului intravilan in suprafaţă de 646 mp. nr. cadastral 211, situat pe str. 1 
Decembrie către Chis Vladimir, proprietarul edificatelor de pe acest teren.  

 
                   Initiator: primar 
                   Raport de avizare   :  comisia de administrare a domeniului public si privat       
                                                     comisia juridică 
 
  
5.   Proiect de hotarâre privind insusirea raportului de evaluare şi a aprobarea pretului 

de vânzare a terenului intravilan in suprafaţă de 490 mp. inscris pe nr. cadastral  285 situat 



pe str.  Progresului nr. 3 către Mihuc Teodor Cristian, proprietarul casei de locuit de pe 
acest teren.  

 
                   Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel  
                   Raport de avizare   :  comisia de administrare a domeniului public si privat       
                                                     comisia juridică 
 

     6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii directe a suprafeţei de teren de 9 
mp. . din  suprafaţa totală de 1129 mp.  situat pe nr. topo.351/3 înscris in CF 2553 
Marghita  către SC Anexa SRL   reprezentat prin dl. Floruncut  Marius , pentru extindere 
constructie –realizare scări. 
 

                    Initiator: primar 
                    Raport de avizare: comisia de administrare a domeniului public si privat 
                                                  comisia juridică 
                                                  comisia de urbanism 
 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea   concesionării  directe a suprafeţei de 113 mp. 

din terenul cu nr. cadastral 718 CF 7372 Marghita , teren aflat in curtea interioară , in 
spatele magazinului din C.Republicii nr. 16 către Stefanovici Cezar , proprietarul spatiului 
comercial. 

 
                   Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel  
                   Raport de avizare   :  comisia de administrare a domeniului public si privat       
                                                     comisia juridică 
                                                     comisia de urbanism 
 

       8.Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei totale de  
187 mp. care se compune din 80 mp. /898 mp. din nr.topo. 1181/4  si suprafaţa  de 107 
mp./2035  din terenul cu nr. top. 1181/4 către d-nii Barella Vasile şi soţia, proprietarii 
locuintei alăturate.  

                   
                   Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel 
                   Raport de avizare   :  comisia de administrare a domeniului public si privat       
                                                     comisia juridică 

                                                           comisia de urbanism 
 
        9.   Proiect de hotarâre privind constituirea unui  număr cadastral pentru  cotele de 
teren  din numerele topografice destinate amplasamentului ” Parc balnear in regiunea de 
nord-vest –locaţiile Taşnad, Beltiug, Marghita „ şi finantarea din bugetul local a  
cheltuielilor ocazionate cu modificarea proiectului si obtinerea avizelor necesare pentru 
emiterea autorizatiei de constructie.  

 
                    Initiator: primar Talpoş Dorel Marcel  
                    Raport de avizare: comisia de administrare a domeniului public si privat 
                                                  comisia juridică 
                                                  comisia de urbanism 
 

        10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii a doua numere cadastrale pe 
teren –statul roman , pe care sunt edificate garaje.  



                   Initiator: primar 
                   Raport de avizare   :  comisia de administrare a domeniului public si privat       
                                                     comisia juridică 
                                                     comisia de urbanism 
 

        11.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a 
municipiului Marghita şi asigurarea tuturor resurselor necesare pentru implementarea 
acestuia şi a proiectelor componente.  . 

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

        12.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitarea străzilor din zona 
de nord a municipiului Marghita”  şi a chletuielilor aferente acestuia.  

 
                         Initiator: primar. Talpoş Dorel Marcel 
                         Raport de avizare: comisia de buget- finante, comisia de urbanism 
 

       13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „ Reabilitarea, modernizarea şi 
extinderea spaţiilor verzi în municipiul Marghita” şi a cheltuielilor  aferente acestuia.  
 

                         Initiator: primar. Talpoş Dorel Marcel 
                         Raport de avizare: comisia de buget- finante, comisia de urbanism 
 

      14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „ Realizarea unui sistem de 
monitorizare video în vederea reducerii infractionalităţii din municipiul Marghita „ şi a 
cheltuielilor aferente  acestuia.  
                     

                         Initiator: primar. Talpoş Dorel Marcel 
                         Raport de avizare: comisia de buget- finante, comisia de urbanism 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea subventiilor pentru asistenta socială la 

asociatiile  şi fundatiile  române, cu personalitate juridica, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială în conformitate cu legea 34/1998 

 
                         Initiator: primar 
                         Raport de avizare:  comisia  socială 
                                                        Comisia de buget finante 
 
16. Diverse 
 

 
 
 
      Art. 2 Prezenta se comunică   cu : 
                                     Primarul municipiului Marghita 
                                     Institutia Prefectului Bihor 
                                     La dosar 
 
 



                                                         Presedinte de sedintă 
                                                            Butcovan Gavril  
 
 
 
           Contrasemnează 
                                                                                                  Demeter Cornelia                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


