
       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al orașului Aleșd însușit prin Hotărârea Consiliului local nr. 62/1999, 
completată prin Hotărârea Consiliului local nr. 58/2002  

 
 
 

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

iniţiator, înregistrat sub nr. 11.107 din 12.12.2017; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 9354 din 
20.10.2017, adresa nr. 11.106 din 12.12.2017 a comisiei locale pentru aplicarea legilor 
fondului funciar  şi de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 62/1999, privind 
însușirea “Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd”, cu 
modificările și completările ulterioare;   
 Ținând seama de prevederile art. 858, 859 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere dispozițiile art. 21 alin(1) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 Luând act de prevederile HG nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor;  
 în baza prevederilor art. 36 alin (2) lit.”c”, art. 45, art. 115 alin(1) lit.b şi art.120 din Legea 
nr. 215/2001, republicată,  administraţiei publice locale, cu modificări şi completări; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Aleşd, însușit prin Hotărârea Consiliului local nr. 62/1999, completată prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 58/2002, după cum urmează:  

-la poziția 11, coloana 4, care va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1769/22 Alesd, S = 
5539 mp; nr. topo. 544 Aleșd, S = 30 mp; nr. topo. 1778/1 Aleșd, S = 861 mp;” 

-la poziția 12, coloana 4, care va avea următorul cuprins: ”Nr. topo. 1767/40 Aleșd, S = 
4963 mp;” 

-la poziția 13, coloana 4, care va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1768/24 Aleșd, S = 
1367 mp, nr. topo. 544 Aleșd, S = 157 mp;” 

-la poziția 16, coloana 4 care va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 544 Aleșd, S = 4730 
mp;”  

-la poziția 37, coloana 4, care va avea următorul cuprins: ”Nr. topo. 541 Aleșd, S = 5809 
mp;” 

-la poziția 44, coloana 4, care va avea următorul cuprins: “Nr. topo. 1238 Aleșd, S = 267 
mp; nr. topo. 1239 Aleșd, S = 445 mp; nr. topo. 1242/2, S = 370 mp; nr. topo. 1246, S = 270 
mp; nr. topo. 1247 Aleșd, S = 200 mp: nr. topo. 1250 Aleșd, S = 120 mp; nr. topo. 1253/4, S = 
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243 mp;nr. topo. 1257/2 Aleșd, S = 128mp; nr. topo. 1260/4 Aleșd, S =213 mp; nr. topo.1261/1 
Aleșd, S =361 mp; nr. topo. 1264 Aleșd, S =250 mp; nr. topo. 1269/4 Aleșd, S = 154 mp; nr. 
topo. 1269/6 Aleșd, S = 100 mp; nr. topo. 1272/1 Aleșd, S = 150 mp; nr. topo. 1272/3 Aleșd, S 
= 182 mp;nr. topo. 1286/10 Aleșd, S = 211 mp;  nr. topo. 1290 Aleșd, S = 84 mp; nr. topo. 
1290/3 Aleșd, S = 68 mp; nr. topo. 1262/7 Aleșd, S =62 mp; nr. topo. 1262/5 Aleșd, S = 88 mp; 
nr. topo 1292 Aleșd, S = 841 mp; nr. topo. 1218/7 Aleșd, S = 378 mp; nr. topo. 1222/1 Aleșd, S 
= 152 mp; nr. topo. 1292 Aleșd, S = 2079 mp;” 

-la poziția 46, coloana 4, care va avea următorul cuprins: ”nr. topo. 1249/13 Aleșd, S = 
418 mp; nr. topo. 1248/6 Aleșd, S = 490 mp; nr. topo. 1244/1 Aleșd, S = 468 mp; nr. topo. 
1245 Aleșd, S = 424 mp; nr. topo. 1245 Aleșd, S = 172 mp; nr. topo. 1244/1 Aleșd, S = 90 mp; 
nr. topo. 1240/6 Aleșd, S = 175 mp; nr. topo. 1241/4 Aleșd, S = 100 mp; nr. topo. 1237/3 
Aleșd, S = 109 mp; nr. topo. 1236/3 Aleșd, S = 95 mp; nr. topo. 1233/4 Aleșe, S = 118 mp; nr. 
topo. 1232/23 Aleșd, S = 250 mp; nr. topo. 1232/18 Aleșd, S = 78 mp; nr. topo. 1232/19 Aleșd, 
S = 58 mp; nr. topo. 1232/23 Aleșd, S = 318 mp; nr. topo. 1229/6 Aleșd, S = 212 mp;” 

-la poziția nr. 48, coloana 4, care va avea următorul cuprins: “nr. topo. 1976 Aleșd, S = 
6211 mp; nr. topo. 545 Aleșd, S = 7838 mp.” 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciul 
arhitectului-șef.  

Art.3 Prezenta se comunică cu: 
  -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor 
  -Primarul oraşului Aleşd 
  -Compartimentul urbanism 
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Aleşd, 19 decembrie 2017 
Nr. 168 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 17 voturi, din cei 17 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 

 


