
  
ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărârea nr.9
Din 31 ianuarie   2008

privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil-teren fără construcţii , 
proprietatea privată a municipiului Marghita , identificat prin nr. cad. 261/2, respectiv 262/1 

în suprafaţă totală de 18.428 mp.
Având în vedere:

- referatul de specialitate nr.384/10.01.2008 din întocmit de d-na Bisa Eva , în calitate de şef 
birou urbanism şi amenajarea teritoriului ,

- cererea înregistrată  sub nr. 6927/11.12.2007 a SC ROMSOLAR SRL  cu sediul în Oradea , 
str. Dimitrie Cantemir  nr.35, privind cumpărarea unui imobil   - teren fără construcţii - 
situat în Marghita, în vederea construirii unei fabrici de produse electrice,

- prevederile H.C.L.Marghita  nr. 4/2005, modificată prin H.C.L.Marghita nr.29/2005 privind 
Regulamentul pentru stimularea atragerii de investiţii  şi  susţinerea dezvoltării  economice 
durabile în localitatea Marghita,

- prevederile HCL Marghita nr. 5/2005 privind aprobarea înj principiu a scoaterii la vânzare a 
terenurilor  cu  nr.  cad.  261/1  ,  2612,  262/1,  262/2,   262/3,262/4  ,  conform  privind 
Regulamentul pentru stimularea atragerii de investiţii  şi  susţinerea dezvoltării  economice 
durabile în localitatea 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, alin1 şi alin2  din Legea administraţiei  publice 

locale nr.215/2001,
Cu votul a  14 consilieri  pentru şi 1 abţinere  din  15 prezenţi 

Consiliul Local al Municipiului Marghita adoptă prezenta 
Hotărâre:

Art.1  Se aprobă  vânzarea  prin licitaţie  publică deschisă   a imobilului  constând din teren fără 
construcţii identificat prin nr. cad. 261/2  şi nr. cad. 262/1 în suprafaţă totală de 18428 mp, înscris în 
CF 117, situat  în  extravilanul   municipiului  Marghita,  în  apropierea  DN 19B – zona staţiei  de 
epurare.
Art.2 Construcţiile ce se vor realiza pe terenul prevăzut la  art.1 al prezentei hotărâri, vor avea 
obiectul de activitate Fabricarea de produse şi echipamente electrice ( cod CAEN 31).
Art.3.  Se aprobă  Caietul de sarcini  care  stă la baza vânzării prin licitaţie publică  deschisă a 
imobilului –teren fără construcţii identificat prin nr. cad. 261/2  şi nr. cad. 262/1 în suprafaţă totală 
de 18428 mp, înscris în CF 117, situat în extravilanul  municipiului Marghita, în apropierea DN 
19B – zona staţiei de epurare.

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.
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