
Judetul Bihor 
Consiliul Local al Municipiului Marghita 
 
 
                                                 Hotărâre 

- pentru adoptarea ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Marghita din  12 iulie 2016  

 
 
 
         Consiliul Local al municipiului Marghita , întrunit in sedinta extraordinara 
din 12 iulie   2016  
 
            Avand in vedere Dispozitia Primarului nr.  344 din 8 iulie 2016  privind 
convocarea consiliului local si stabilirea ordinei de zi  
            În temeiul art. 43 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
Consiliul Local al municipiului Marghita : 
 
                                                                 Hotărăşte 
 
Art. 1     Se aprobă    ordinea de zi a şedinţei   extraordinare  a Consilului local întrunit la 12   
iulie  2016  cu următoarele puncte: 

 
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea bilantului si a executiei bugetare a 

municipiului Marghita încheiat la 31.03.2016  
                      Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare. Comisia de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli a 

municipiului Marghita pe anul 2016 precum si programului anual  de investitii pe 
anul 2016  

                      Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare. Comisia de buget finante si administrarea domeniului 
public si privat  
 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al Spitalului municipal 

Dr. Pop Mircea din Marghita  cu ultima modificare aprobată prin HCL nr. 40 din 
31. 03.2016  

                      Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare. Comisia socială, invătământ, sănătate, culte si 
protectie sociala   
                                                     Comisia juridică , dezvoltare regională , integrare 
europeană  



 
4. Proiect de hotarâre privind numirea reprezentantilor consiliului local in consiliul 

de administratie precum si in comisia de evaluare si asigurare a calitatii 
invăţământului  -CEAC la unităţile  şcolare din UAT Marghita în mandatul 2016-
2020 

                   Initiator : primarul municipiului Marghita, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                                   Raport de avizare . Comisia socială, invătământ, sănătate, culte 
si protectie sociala   
                                                     Comisia juridică , dezvoltare regională , integrare 
europeană  
 
Art. 2 Se ia act de retragerea de pe ordinea de zi de catre intiator  a următorului punct: 
 
1. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 43 din 31 martie 2016 privind 
aprobarea declansării procedurii de expropiere a unui imobil , proprietate privată , 
reprezentand  teren care se află in planul de dezvoltare al edificiilor  sociale a 
municipiului Marghita , expropriere de utilitate publică privind “Conformarea la 
norme si cerinte pentru scoli”- pentru Liceul Teoretic Horvath Janos din Municipiul 
Marghita 
 
 
         Presedinte de sedinta                              Contrasemneaza 
           Horvath Sandor                                     Demeter Cornelia  
 
 
Marghita, nr. 7 din 12 iulie 2016 
 
Adoptata cu votul a   16 consilieri din 16 prezenti  
 

 


