
 
 
 
 

Judetul Bihor 

Consiliul Local al  Municipiului Marghita               

 

                                                                      Proiect de  hotarare 

 - privind stabilirea chiriei  către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru terenul 

in suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de administratia 

locală ca piata agroalimentară 

      

            Având în vedere referatul de aprobare/expunere de motive    al domnului primar Pocsaly Zoltan 

precum si raportul de specialitate nr. __________ 

            Luand act de decizia nr. 714 din 28.02.2006 a Comisiei  speciale de retrocedare a unor bunuri 

imobile care au apartinut  cultelor religioase din Romania, prin care se retrocedeaza Bisericii Greco-

Catolice  o suprafaţă  de 1179 mp., teren reprezentând o cotă parte din piaţa agroalimentară  din 

municipiul Marghita 

            In temeiul  art. 129alin.2 lit.c  din OUG 57/2019-Codul administrativ 

            Primarul propune următorul  

 

                                                                      Proiect de hotărâre  

 

Art. 1 Se stabileste pentru anul 2020 plata chiriei de 4,5 lei /mp./luna pentru folosinta terenului  in 

suprafaţă de 1179 mp. inscrisă  in CF nr. 548 Marghita cu nr. topo. 548 si 585/2  reprezentand o cota 

parte din piata agroalimentara din municipiul Marghita către  

Art. 2 Prin grija Compartimentului  juridic se va  intocmi contractul de inchiriere cu Parohia Greco-

Catolica  pentru anul 2020   

Art. 3 Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului Bihor, Parohia Greco-Catolica Marghita, 

Compartimenului juridic , la dosar 



 
 

Initiator primar                                                                 Aviz legalitate  
Pocsaly Zoltan Ladislau                                                   Demeter Cornelia  

ROMÂNIA 
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e-mail: primaria@marghita.ro   
 

Nr.   _______________                                                   

                                                 Referat de specialitate 

 

 Prin decizia nr. 714 din 28.02.2006 a Comisiei speciale de retrocedare a 
unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România a fost 
retrocedată Bisericii Greco-Catolice o suprafață de 1179 mp, teren reprezentând 
cota parte din piața agroalimentară din municipiul Marghita. 

 În urma negocierilor purtate cu Parohia Greco-Catolică Marghita s-a stabilit 
prin hotărâri anuale nivelul chiriei pe care administrația locală îl plătește pentru 
folosința terenului și prelungirea contractului de închiriere pentru acest teren. 

Având în vedere că prin adresa nr 3 din 29.01.2020 înregistrată la Primăria 
municipiului Marghita sub nr. 1/645  din 13.02.2020   Protopopiatul Greco-Catolic 
Marghita solicită prelungirea contractului  de inchiriere pentru terenul  in 
suprafata de 1179 mp, folosit de piata agroalimentara a municipiului cu 
mentinerea tarifului de 4,5 lei /mp. /luna  propun domnului primar initerea unui 
proiect de hotarare prin care sa se stabileasca acest acord pe durata anului 2019.   

 

Întocmit 

 



Demeter Cornelia  

 

 
 
 
Primaria Municipiului Marghita 
Judetul Bihor 
Nr. ____________________ 
 

 

                            Raport de aprobare  

        Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin(3) şi art. 30 alin(1) 

şi (2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând 

instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului privind stabilirea chiriei  către 

Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in suprafata 

de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de 

administratia locală ca piata agroalimentară. 

        Prin hotărâri anuale Consiliul Local aprobă chiria ce trebuie platită ca urmare a  

solicitării proprietarului terenului -Episcopia  Greco Catolica Marghita , Parohia Română 

Unită Cu Roma Greco-Catolica Marghita, in urma negocierilor cu aceasta. 

        Intru-cât si in acest an , încă se va folosi acest teren pentru piata agro-alimentară  

vă rog să analizaţi şi să hotărâţi asupra proiectului de hotarare privind stabilirea chiriei  

către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in 

suprafata de 1179 mp., inscris in CF nr. 548 Marghita , nr. top. 584 si 585/2 folosit de 

administratia locală ca piata agroalimentară, care se înainteaza Consiliului local spre 

adoptare. 

      

Primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau     



 


