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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

             CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI MARGHITA 

 

                                                Proiect de hotarare  

Pentru modificarea si completarea HCL nr. 8 din 29.01.2015 pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare locală a municipiului Marghita  pentru perioada 2014-2020 

 

     Avand in vedere : 

   Referatul de aprobare al primarului municipiului Marghita înregistrat  sub nr. 4244 din 
27.05.2020 

- art. 129 alin. (4) lit. e) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 
          In temeiul art. 196 alin.1 lit. a din Codul administrativ , OUG 57/2019 Primarul 
municipiului Marghita propune următorul  
 
                                           Proiect de hotarare 
 
Art.1 Se completează STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI 
MARGHITA pentru perioada 2014 – 2020, după cum urmează: 

- la capitolul Portofoliu de proiecte, se completează la pagina 86 cu următorul conținut: 
 

Nr. 

crt. 

Titlu proiect și o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizare*,  
condiționalizare/corelare cu alte proiecte ș.a.) 

Valoare 
proiect (în 
cazul în care 
există un 
estimat) și 
sursa 
potențială de 
finanțare 

Parteneri (dacă 
este cazul) 
și/sau persoane 
resursă 

  Obiectiv 5. Creșterea capacităţii operaționale de 
prevenire a apariţiei epizootiilor şi combaterea 
acestora  
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5.1  Proiect: ,,Achiziționare instalație de dezinfecție 
și dezinsecție, în Marghita și în satele 
aparținătoare Cheț, Ghenetea, județul Bihor ”  

Proiectul are drept scop prevenirea şi limitarea 
răspândirii pestei porcine africane (PPA), prin 
investiţii în creșterea capacităţii operaţionale de 
prevenire a epizootiilor şi combaterea acestora, 
precum şi prin reducerea efectelor dezastrelor 
naturale, evenimentelor adverse şi 
evenimentelor catastrofale asupra potenţialului 
de producţie agricolă - suine.  

30.000 EURO 
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Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau                      Contrasemneaza: Demeter Cornelia  
                                                                                                                                secretar general  


