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HOTĂRÂRE 
pentru completarea HCL nr. 41 din 29.04.2015 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 
Naţională de Investiţii „C.N.I.” – SA,  a amplasamentului –aşezământ cultural şi teren aferent - 

şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Reabilitare, dotare 
aşezământ cultural – Casa de Cultură Aleşd” 

 
Consiliul Local al oraşului Aleşd,   
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 8780 din 10.08.2015 şi de rapoartele comisiilor de 
specialitate al Consiliului local Aleşd; 
 Luând în considerare prevederile OG nr. 16/2014, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." 
- S.A. 
  În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit.”c”, alin(6) lit.a) pct. 4 şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. I Hotărârea Consiliului local al oraşului Aleşd nr. 41 din 29.04.2015, privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 
Naţională de Investiţii „C.N.I.” – SA,  a amplasamentului –aşezământ cultural şi teren aferent - 
şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Reabilitare, dotare 
aşezământ cultural – Casa de Cultură Aleşd”, se completează după cum urmează: 
 După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins: 
 „Art. 31. – Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări 
finanţate de Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Aleşd, în valoare de 195.516 lei inclusiv 
T.V.A.”.   
 Art. II Celelalte prevederi din HCL nr. 41/2015 rămân nemodificate. 

Art. III Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului -  Judeţul Bihor, Primarul oraşului 
Aleşd, Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” . SA, Serviciul contabilitate 
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Aleşd, 11 august 2015 
Nr. 76 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 11 voturi din cei 11 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 
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