
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărârea nr.37
Din 27 martie   2008

Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă  a imobiului   - teren fără 
construcţii - proprietate privată a municipiului Marghita , identificat prin nr. cad. 990 
în suprafaţă totală  de 9.487 mp  situat în Marghita,

 str. Progresului nr. 35

Văzând referatul de specialitate nr. 1894/19.03.2008 întocmit de d-na ing. Bisa Eva în 
calitate de şef birou urbanism şi amenajarea teritoriului,

Având în vedere:
- prevederile Regulamentului  privind procedura de vânzare  a terenurilor  din domeniul 

privat al municipiului Marghita  aprobat prin HCL nr.45/2005;
- raportul de evaluare privind valoarea de piaţă estimativă a imobilului  întocmit  de 

expert evaluator,
- prevederile  HCL nr. 116 /2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu  - str. 

Progresului  Marghita
- conform  art.5,  alin.2  din  Legea  213/1998  privind  proprietatea  publică  şi  regimul 

juridic al acesteia,
În  temeiul  art.36,  alin.5,  lit.b  şi  art.-123,  alin  1  şi  alin2  din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001,
Cu votul a  14 consilieri pentru pentru şi 3 abţineri din  17 prezenţi 

Consiliul Local al Municipiului Marghita adoptă prezenta 
Hotărâre:

Art.1  Se aprobă vânzarea  prin licitaţie publică deschisă  a imobilului  - teren fără 
construcţii  -  proprietate  privată a municipiului  Marghita ,  identificat prin nr.  cad. 990  în 
suprafaţă totală  de 9.487 mp  situat în Marghita,  str.  Progresului  nr.  35,  ce este  destinat 
construirii unei baze sportive  care să cuprindă terenuri de minifotbal , volei , baschet, tenis, 
spaţii pentru fitness conform „ PUD str. Progresului”
Art.2  Se aprobă  raportul  de  evaluare  şi  preţul  de  pornire  la  licitaţie  de  75.700  euro,  a 
imobilului prevăzut la art.1 
Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi care va sta la baza vânzării 
prin licitaţie publică a imobilului menţionat la art.1.

Art.4 Prezenta sub formă de hotărâre se va comunica cu:
Primarul municipiului Marghita
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
Biroului de urbanism şi amenajarea teritoriului

 



Compartimentului juridic        
            La dosar.

Preşedinte de şedinţă
Vărşendan Corneliu

Contrasemnează
Secretar

           Jr. Demeter Cornelia


