
Consiliul Local al municipiului Marghita

Hoti16re

pentru aprobarea concesionarii unor suprafete din cladirea proprietate privata a municipiului Marghita

inscrisa pe nr. top. 64/2- fosta cladire a Unitatii militare, str, Eroilor nr.9 cdtre Asociatia Clubul

Pensionarilor Senioria Marghita si Partidul National Liberal.

Consiliul local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta ordinari din octombrie 2OL7

Avand in vedere referatul de specialitate al domnului Groze Liviu, sef Birou administrarea
domeniului public si privat a orasului , inregistrat sub nr.7767 din 18.10.2017

Luand act de cererea Asociatiei Clubul Pensionarilor Senioria din Marghita, jud. Bihor pentru

asigurarea unui spatiu in care sd-gi desfigoare activitatile,precum si de cererea Partidului National
Liberal pentru asigurararea unui spatiu mai mare ca sediu de partid in care sa functioneze si birou de

parlamentar

Jinant cont de existenta uneisuprafete de constructie liberd din clddirea situatd pe str. Eroilor nr.

9 , clidire care a fost prevdzutd cu destinatia de birouri pentru asociatiisifundatii nonprofit inclusiv in

Strategia de Dezvoltare a orasului Marghita

ln baza art. 15 lit" a din Legea 50/1991, republicatd, a art.36 alin.5lit. b din Legea nr.2t5/200L,
legea administratiei publice locale, cu modificarile sicompletdrile ulterioare

Hotiriqte:

Art. 1 Se aprobd concesionarea directi a suprafetei de 24,93 mp. din cladirea proprietate privata a

municipiului Marghita inscrisa pe nr. top. 64/2- fosta cladire a Unitatii militare, str. Eroilor nr.9 cdtre
Asociatia Clubul Pensionarilor Senioria Marghita., cu sediul in Marghita in vederea desfdguririiactivitd!ii
acestei asociatii , pe perioada functionarii ei dar nu mai mult de 49 de ani.

Art. 2 Se aprobd concesionarea directd a suprafetei de 20,77 mp. din cladirea proprietate privata a

municipiului Marghita inscrisa pe nr. top. 6412- fosta cladire a Unitatii militare, str. Eroilor nr.9 citre
Partidul National Liberal, filiala Marghita cu destinatia de sediu, pe perioada existenteiacestui partid in
municipiul Marghita.

Art. 3 Se incredinteaza Compartimentul juridic cu incheierea contractelor de concesiune. plata

redeventei este de lleu/mp/ luna
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Art. 4 Prezenta se comunica cu :

Clubul Pensionarilor Senioria , PNL

lnstitutia Prefectului Bihor, primarul municipiului

filiala Marghita , Compartimentul juridic
Marghita, Asociatia

Marghita, "r. 15f,/16 ' to' a'qt

Adoptata cu votul a 14 consilieri din 14 prezenti

Contrasemneaza

Demeter Cornelia
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Presedinte de sedinta

Ciora Florian


