Consiliul t-ocal al \Irlnicipiului Nlarghita
.ludctul Bihor

Hotarare

pentru adoptarea ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al
municipiului Marghita din 22 iunie 2017
Consiliul Local al municipiului Marghita , intrunit in sedinta extraordinara
din 22 iunie 2017
Avand in vedere Dispozitia Primarului nr .283 din 18.05.2017 privind convocarea
consiliului Iocal si stabilirea ordineide zi
in temeiul art. 43 alin.l din Lege 215/2001 privind administra{ia publicd locald
republica6, cu modificdrile si completdrile ulterioare
Consiliul Local al municipiului Marghita :

Hotsraste

Art.

I

Se

aprobe

ordinea de zi a

Fdinfei extraordinare cu unnatoarele puncte:

l. Proiect de hotarare privind aprobarea deleglrii prin concesiune
de administrare a domeniului public si

a gestiunii serviciului

privat de interes local-activitatea

de amenajare

'

intretiere si exploatare a strandului municipal Marghita catre SC Parc Balneomar SA
Marghita ,societate de interes Public local cu actionar unic consiliul local

lnitiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia juridica
domeniului public si privat

si

Comisia de administrare

a

2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectelor cultumle ce vor beneficia de

finantare nerambursabile de la bugetul local pe

anul20l7

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare : Comisia de buget finante
3. Discutarea adresei SC Nutritin SRL Palota nr. 3l? din 4 .05.2017 inregistrata la
Primaria municipiului Marghita sub nr.3357 din 8.05.2017
Contrxsenrneaza

Marghita, nr.

,

Consiliul Local al mun icipiului Marghita

Hotarare

Privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de administrare

a

domeniului public si privat de interes local-activitatea de amenajare , intretiere si
exploatare a

strandului municipal Marghita

catre SC Parc Balneomar SA

Marghita ,societate de interes public local cu aclionar unic consiliul local

Consiliul Localal municipiului Marghita, intrunit in sedinta extraordinara din 22mai
2017
Vazand:

rapo(ul compartimenului de resort, precum si avizul comisiei de specialitate
Hotararea Consiliului Local Marghita pentru infiintarea SC Parc Balneomar SA

Marghita ca societate de interes public local cu actionar unic consiliul local, nr. 50 din
30.03.2017

Avand in vedere prevederileart. 2 lit. a, art. 3 lit. c , art. 5 lit.
13 alin. 7

lit. b si alin. 8 din OG

'1112002

j

, art. 12 alin.

2lit. a , aft.

privind organizareasi functionarea serviciilor

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local , cu modificarile si

complet5rile ulterioare

, ale art. 12 alin. 2 din

anexa nr.

Ia

HG 955 /2004 pentru

aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvemului

$,7ll2OO2

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit c si d, alin. 6 lit a, arr. 45 alin. 3 din legea

n.

215/2001, legea administratiei publice locale, cu msodificarile

si

completarile

ulterioare

Hotaraste:

Art. I

Se aproba delegarea gestiunii prin atribuirea directa a concesiunii serviciului

de administrare a domeniului public si

privat de interes local-activitatea

de amenajare

,

intretiere si exploatare a strandului municipal Marghita catre SC Parc Balneomar SA
Marghita ,societate de interes public local cu actionar unic consiliul local
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Art.2
public
anexei

Se aproba regulamentul sewiciului public

de organizare $i functionare

din municipiul Marghita
de administare, intretinere si exploatare a strandului

nr.l care face parte integEnta din prezenta hotarare
Art.3 Se aproba caietul de sarcini privind delegarea

a serviciului

confom

gestiunii serviciului public

municipiul Marghita conform
de administrare, intretinere si exploatare a strandului din
anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare

modelul de contract de delegare prin concesiune a gestiunii
conform anexei
serviciului strand municipal , atribuit SC Parc Balneomar SA Marghita'

Art 4 Se aproba

nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarale

primarul municipiului Marghita sa semneze in numele 9i pe
gestiunii prevazut la art 4
seama municipiului Marghita contractul de delegare a

Art. 5

Se mandateaza

Art.6PrezentahotarAresecomunicacu:lnstitutiaPrefectuluiBihor'primarul
Biroul de administrare
municipiului Marghita, SC Parc Balneomar SA Marghita '
afisare
domeniului public si privat, Serviciul financiar -contabil , spre
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Marghita, Nr. 72 din 22

r-nal 201',7

Adoprata cu votul a 16 consilieri din 16 prezenri

a

