
       

HOTĂRÂRE 

privind includerea în domeniul public al oraşului Aleşd, 
a imobilului – „Clădire şcoală cu 12 săli de clasă” 

 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 8003 din 21.07.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 7994 din 21.07.2015 şi de 

rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică; 

 Luând în considerare prevederile art. 112 alin(2) din Legea nr. 1/2011, a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dipoziţiilor art. 36(2) lit.”c”, alin(6) lit.a) pct.1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, 

republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1 Se aprobă includerea în domeniul public al oraşului Aleşd, a corpului nou de  imobil – 

“Clădire şcoală cu 12 săli de clasă”, situată în incinta Liceului Teoretic “Constantin Şerban”, 

Aleşd, Cart. Şoimul, nr. 1/A, identificat prin nr. cadastral 100549, cu suprafaţa totală de 8705  mp, 

înscris în CF nr. 100549 Aleşd, respectiv corpul de clădire c5 având o suprafaţă constrită de 382 

mp, conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului anexat.  

Art.2 Se aprobă completarea şi modificarea poziţiei nr. 324 din inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al oraşului Aleşd, aprobat prin HCL nr. 58/2002, care modifică şi 

completează HCL nr. 62/1999, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Hotărârea se va comunica cu Consiliul Judeţean Bihor în vederea iniţierii proiectului 

de HG cu privire la modificările intervenite la domeniul public al oraşului Aleşd.  

Art. 4 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului, Primarul oraşului Aleşd, 

Compartimentul urbanism  
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