
     

 HOTĂRÂRE  
pentru completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Aleşd 

pe perioada 2014 - 2020 
 

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

iniţiator, înregistrat sub nr. 1441 din 13.02.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 11.436 din 20.12.2017 
şi de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Ţinând seama de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 36 alin(2) lit. b, alin(4) lit. e şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. unic Anexa la Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 3 din 30.01.2014, 
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a orașului Aleșd pe perioada 2014 – 2020, 
se completează după cum urmează: 

1.La capitolul III – Planificarea dezvoltării strategice a orașului, pct. 4 Planul de 
acțiune, se completează, astfel: 

a) La punctul 4.1, componenta SOCIETATE, obiectiv strategic: 1.1 ”Sprijinirea 
dezvoltării armonioase a societății aleșdene prin adoptarea de măsuri adaptate specificului 
local”, se completează domeniile cheie de intervenție: 1.1.1., 1.1.2., 1.2.2., 1.2.3. și 1.2.4.; 

b) La punctul 4.2, componenta ECONOMIE, obiectiv strategic: 2.1 ”Dezvoltarea 
economică durabilă a orașului prin valorificarea resurselor și potențialului local: industrie – 
energie geo – termală – turism – agricultură”, se completează domeniul cheie de intervenție nr. 
2.1.3.; 

c) La punctul 4.3, componenta HABITAT, obiectiv strategic 3.1. ”Dezvoltarea 
infrastructurii orașului și rezolvarea disfuncționalităților actuale”, se completează domeniul 
cheie de intervenție: 3.1.1.; la obiectivul strategic: 3.2 ”Îmbunătățirea imaginii arhitectonice a 
orașului”, se completează domeniul de intervenție: 3.2.3., iar la obiectivul strategic: 3.3 
”Sprijinirea conservării naturii în oraș”, se completează domeniile cheie de intervenție: 3.3.1. și 
3.3.2.; 

2.Completările descrise la pct.1, sunt cuprinse în anexa, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 
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