PRIMARIA MUNICIPIULUI MARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărârea nr. 34
Din 26.03. 2009
- 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.

Având în vedere raportul de specialitate
si schita cadastrală de
identificare a imobilului , primind rapoartele de avizare favorabile din partea
comisiilor de specialitate
În baza Legii 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor
de construire , art. 15 lit. e care prevede concesionarea fără licitaţie publică
pentru extindere a constructiilor existente pe terenuri alăturate la cererea
proprietarului şi a art. 58 pct. 3 Ordinului nr. 1943/2002 privind aprobarea
normelor metodologice de aplicare a legii
În baza Legii 215/2001 republicată, legea administraţiei publice locale
Consiliul Local al municipiului Marghita, cu votul a 12 consilieri „ pentru”,
3 „ abtineri „
Hotărăşte:
Art. 1 Se cuprinde in domeniul public al orasului suprafata de 1129 mp.
situat pe nr. topo. 351/3, teren inscris in CF 2553 Marghita cu titlu de atribuire
pe statul român si care are destinatia in prezent ca drum, spatiu verde si cale de
acces in fata blocurilor de pe Calea Republicii nr. 71-73
Art. 2 Se aprobă concesionarea suprafeţei de teren de 9 mp. din terenul
cu nr. top., 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
cu sediul in Marghita str. P-ţa Independentei nr. 12 in vederea asigurării unei căi
de acces la biroul SC Anexa SRL ce se găseşte la parterul blocului situat pe str.
C.Republicii nr.71-73 ,bl.M2 Marghita
Art. 3 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. 4 Prezenta hotărâre se va comunica cu :
- Institutia Prefectului Bihor
- Primarul Municipiului Marghita

- Biroul de urbanism şi amenajare a teritoriului
- SC Anexa SRL
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