Romania
Judetul Bihor
Consiliul Local al Municipiului Marghita
Proiect de hotarâre
Privind cuprinderea in domeniul public a unor lucrări de investitii si darea lor in administrarea Serviciului
Public de Alimentare cu Apă, Canalizare, Salubrizare
Avand in vedere : referatul de aprobare al primarului inregistrat sub nr. 2061 din 12.03.2020
raportul de specialitate al Serviciului buget contabilitate inregistrat sub nr. 2062 din
12.03.2020
In temeiul art. 286 alin. 4 art. 297,298, 299 din OUG nr. 57/2019 –Codul administrativ
Primarul municipiului Marghita propune următorul
Proiect de hotărâre
Art. 1 Se aprobă cuprinderea in domeniul public al municipiului Marghita si in gestiunea financiar contabila
a următoarelor lucrări de investitii
Utilitati str. Dornei –bransament apa si racord canal menajer la Centrul social strada Dornei” pe o lungime
de 30 metri cu doua camine de vizitare – valoare 44521,45 lei
”Platforma betonata pentru deseuri”,str. Nicolae Balcescu nr. 19 – valoare 58.823,43 lei+tva
Art. 2 Se aprobă darea in administrarea a bunurilor de la art. 1 către Serviciului Public de Alimentare cu Apa
si Canalizare
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza Serviciul de buget contabilitate
Initiator primar
Pocsaly Zoltan Ladislau
MUNICIPIUL MARGHITA
SERVICIUL BUGET CONTABILITATE SALARIZARE
NR. 2062

DIN 12.03.2020

Aviz legalitate secretar general
Demeter Cornelia

RAPORT DE SPECIALITATE

1. In baza proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor nr 3498/28.05.2019, privind lucrarea
de investitii :”Uilitati str. Dornei –bransament apa si racord canal menajer la Centrul social strada Dornei”
pe o lungime de 30 metri cu doua camine de vizitare ; a procesului verbal de receptie 8779/03.12.2019
privind obiectivul –“Platforma betonata pentru deseuri”, la sediul SPACS, consider oportuna si legala
emitierea proiectului de hotarare de a cuprinde in domeniul public a Municipiului Marghita obiectivele de
investitii mai sus mentionate.
2. Tinand cont de prevederile din OUG nr.57 /2019 ,Codul administrative art. 297,298,299 privind
darea in administrare a bunurilor proprietate publica, consider necesara darea in administrare catre
Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare a obiectivelor de investitii amintite mai sus .

Sef serviciu buget contabilitate
Ec. Bereteu Viorica

Nr.

2061 din 12.03.2020

REFERAT DE APROBARE

Prezentul referat de aprobare are la baza prevederile art.6 alin(3) si art.30 alin(1) si (2) din Legea
nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,reprezentand instrumentul de prezentare si motivare a proiectului
privind cuprinderea in domeniul public a unor investitii, precum si darea acestora in administrare catre
SPACS Marghita.
Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie necesitatea institutiei administrativ –teritoriale
in vederea actualizarii domeniului public al Municipiului Marghita precum si darea in exploatare a
investitiilor finalizate.
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