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TRASEMNEAZA PENTRU LEGAUTATE:
RUL GENERAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

DISPOZITIA
nr. 173 din 07.02.2023

privindconvocarea de Indata a Consiliului Local al Municlpiulul Marghlta In sedinta extraordinara In
data de 08.02.2023, ora 10:00

Analizand temeiurile juridice, respectiv:

-prevederile art. 133 alin. (1) ^i alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) si alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Tinand cont de:

-referatui de motivare a convocarii de Tndata a Consiliului Local al Municipiului Marghita In sedinta
extraordinara, Tnregistrat cu nr.1330 din 08.02.2023,

Tn temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI MARGHITA
emite urmatoarea dispozitie:

Art. 1 - Se convoaca de Tndata Consiliul Local al Municipiului Marghita Tn sedinta extraordinara, Tn data de
08.02.2023, ora 10:00 Sedinta va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, pe o platforma online de
videoconferinta.

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi este eel anexat la prezenta dispozitie.

Art. 3 - Materialele Tnscrise pe proiectul ordinii de zi, Tmpreuna cu toata documentatia aferenta sunt transmise Tn
format electronic tuturor consilierilor Tn ziua convocarii si Tn format letric celor 5 comisii de specialitate ale
consiliului local.

Art. 4 - Conform Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Marghita, in proiectul ordinii de zi
sunt stabilite comisiile carora li se solicit^ spre avizare proiectele de hotarari.

Art.5 - Cei interesati pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari, atatTn cadrul sedintelor

de comisii, cat ^i Tn cadrul sedintei consiliului local.

Art.6 - Prezenta se comunic^ cu: Institutia Prefectuiui Judefului Bihor; publicata pe site-ul primariei Municipiului
Marghita www.marghita.ro

ROMANIA
JUDEJULBIHOR

PRIMARUL MUNICIPIULUI MARGHITA



Intocmit

Secretar General

Cornelia BEMETER

1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al UAT -Municipiul Marghita in
domeniul public al U.A.T.- Jude^d Bihor, a bunului imobil constand in teren, in suprafa^
de 114.900 mp. identificat prin nr. cadastral 105778, inscris in CF 105778-Marghita, in
scopul infiin^arii unui Pare de Specializare Inteligenta Marghita

Initiator. Primar Marcel Emil SAS-ADASCALITH
Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

Proiectul ordinii de zi pentru edin{

8.02.2023 orele 10,00

Anexa la Dispozifia Primarului nr. 173 di




