
       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea concesionării directe a terenului cu nr. cadastral 103409 

în suprafaţă de 30 mp înscris în CF nr. 103409 Aleşd către d-ul Grama Costică 
 
 

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

iniţiator, înregistrat sub nr. 1255 din 06.02.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 1059 din 02.02.2015 
şi de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  
 Ţinând seama de Hotărârea Consiliului local Aleşd nr. 65/25.06.2014, privind avizul de 
principiu pentru concesionarea unui teren din domeniul public al oraşului Aleşd situat în faţa 
blocului Q5 Aleşd, către d-ul Grama Costică; 
 În temeiul dispoziţiilor art.15 lit.e din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării 
construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În baza prevederilor art.36 alin(5) lit.”b”, art.45, art. 115(1) lit.b şi art.123 din Legea nr. 
215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1 Se aprobă concesionarea directă a unui teren din domeniul privat al oraşului 
Aleşd, identificat cu număr cadastral 103409 în suprafaţă de 30 mp, înscris în CF nr. 103409 
Aleşd, către d-ul Grama Costică, proprietar al imobilului situat în imediata vecinătate, în 
vederea extinderii construcţiei. 
 Art.2 Concesionarea se aprobă pe o perioadă de 49 de ani, iar taxa de redevenţă este 
de 1 leu/mp/lună, conform HCL nr. 111/26.11.2014. 
 Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul oraşului Aleşd. 

Art. 4 Prezenta se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului -  Judeţul Bihor 
- Primarul oraşului Aleşd 
- D-na Bodea Alexandrina 
- D-ul Grama Costică 

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                     DUBĂU FLORIN-CĂLIN                      
                                                                                             
         CONTRASEMNEAZĂ 
                  SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  
 
 
 
Aleşd, 28 mai 2015 
Nr. 50 
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” şi 1 “abţinere” din cei 14 consilieri prezenţi şi 17 
consilieri în funcţie 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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