
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe 

pe perioada realizării investiției,  a terenului situat în orașul Aleșd, pe str. Arena Sportivă, nr. 4, 

în suprafață de 1221 mp pentru construirea de locuințe de serviciu 

  

 

 

Consiliul local al orașului Aleșd, 

 Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 973 din 02.02.2018; raportul comun al compartimentelor urbanism 

și juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 949 din 

01.02.2018; 

 Ținând seama dispozițiile art. 2 alin(1) lit.”c”, alin(7) din Legea nr. 152/1998, privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum si ale din HG nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998; 

 In temeiul prevederilor art. 1 alin(2), art. 2 alin(1) si alin(2), art. 5 si art. 8 din HG nr. 

719/2016, privind aprobarea Programului  „Constructia de locuinte de serviciu”, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 In baza dispozițiilor art. 36 alin(2) lit. c, art. 45 si art. 124 din Legea nr. 215/2001, legea 

administrației publice locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1 Aprobă transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a 

terenului, aparținând domeniului public al orașului Aleșd, situat în orașul Alesd, str. Arena 

Sportivă, nr. 4, identificat cu nr. cadastral 104368, înscris în CF nr. 104368, în suprafață de 

1221 mp, pe durata construirii obiectivului ”Locuințe de serviciu”. 

 Art. 2 Se aprobă contractul, conform modelului din anexa, parte integrantă la prezenta 

hotărâre, prin care Consiliul local al orașului Aleșd se obligă să asigure din bugetul local, 

sumele necesare, pentru: 

 a) elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru execuția utilităților și dotărilor 

tehnico-edilitare aferente constructiei; 

 b) execuția utilitaților si dotărilor tehnico-edilitare aferente construcției cu minim 90 de 

zile inainte de termenul de punere in functiune. 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 

 



 Art. 3 Se mandatează primarul orașului Aleșd, d-ul Todoca Ioan să semneze toate 

documentele necesare în derularea obiectivului de investiții „Locuinte de serviciu” str. Arena 

Sportivă, nr. 4, orașul Alesd, jud. Bihor. 

. Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Aleșd, 

prin serviciul arhitectului șef. 

 Art. 6 Prezenta se comunica cu: Instituția Prefectului Județul Bihor, Primarul orașului 

Aleșd, Agenției Naționale pt. Locuințe, Serviciul contabilitate, Serviciul arhitectului șef 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     

                    LANG ALEXANDRU                                            

 

 

                                                                         

         CONTRASEMNEAZĂ 

                SECRETAR 

         LAURAN NICOLETA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 06 februarie 2018 
Nr. 20 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 15 voturi din 15 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


