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Dispoziţia  nr. 427  

                                             din      11.08  .2016 

 privind convocarea Consiliului local al municipiului  Marghita in sedinta ordinara 
din 18 august 2016 ora 13,00  

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei 
publice locale,cu modificările şi completările ulterioare  
 În temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, 
 Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau  

 
DISPUNE:  

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă  ordinară pe data 
de  joi   18.08.2016  , orele 13,00  cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarâre pentru aprobarea Listei solicitantilor care au acces si a Listei  
solicitantilor care nu au acces  la acordarea locuintelor construite prin  fonduri 
ANL . 

                  Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                  Raport de avizare: Comisia juridica 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 60 din 28 04.2016 

privind infiintarea SC Parc Balneomar SRL , societate de interes public  ce va 
functiona sub autoritatea Consiliului Local având  ca asociat unic municipiul 
Marghita.  

                  Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                  Raport de avizare: Comisia juridica  

 3. Proiect  privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Marghita și SC 
Top Press SRL Oradea  

														     Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                  Raport de avizare: Comisia juridica  
                 Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante  
 



  4 Proiect de hotărâre pentru insusirea rapoartelor de evaluare realizate de expert 
evaluator autorizat in baza contractului de prestari servicii incheiat cu Primaria 
Municipiului Marghita pentru bunurile cuprinse in domeniul privat si public al 
municipiului Marghita  
 
														     Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

                      Raport de avizare: comisia de buget finante 	

5. Proiect de hotărâre  privind actualizarea   inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Marghita			
	
													     Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

                      Raport de avizare: comisia de buget finante 	

				6. Proiect de hotărâre pentru desemnarea consilierilor locali in consiliul de 
administratie al Spitalului municipal Dr. Pop Mircea , Marghita 
 
													     Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  

                      Raport de avizare: Comisia socială, cultură, sănătate  
                        

7. Proiect de hotarâre pentru aprobarea bilantului contabil si a contului de executie la 
data de 30.06.2016 a municipiuli Marghita  

       												     Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de buget finante  

8. Proiect de hotărâre pentru rectificare bugetului de venituri si cheltuieli a 
municipiului Marghita pe anul 2016.  

                      Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau  
                      Raport de avizare: Comisia de buget finante  

9.Probleme curente 

  

	

Primar 

Pocsaly Zoltan- Ladislau 

 

 

 


