
Capitolul III. Planificarea dezvoltării strategice a oraşului 

Anexa la HCL nr. 26 din 28.02.2018 

4. Planul de acţiune 
 

 

4.1. Componenta SOCIETATE 
  

Obiectiv strategic  1.1.Sprijinirea dezvoltării armonioase a societăţii aleşdene prin adoptarea de măsuri adaptate specificului 
local  

 

 Domeniu cheie de intervenţie 1.1.1. Facilitarea educaţiei generaţiilor tinere prin investiţii şi programe inovative 

 

Proiect Plan de acţiune  /  Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Dotare si modernizare ateliere pe 
meserii in cadrul Colegiului Tehnic 
Al. Roman 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate;  

2. Identificarea unei surse de finanţare, 
întocmirea documentaţiei şi depunerea cererii 
de finanţare; 

3. Implementarea proiectului  

Ministerul 
Educaţiei/ 
Fonduri 
proprii/ 
Fonduri 
nerambursabile
/ sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Aleşd, 
Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 
Bihor, Colegiul 
Tehnic,  

Sept 2020 
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 Domeniu cheie de intervenţie 1.1.2. Creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate şi a coeziunii sociale la 
nivelul oraşului Aleşd 

 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie/Parten
eri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Creearea unui spatiu recreativ in 
cartierul Obor 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate;  

2. Identificarea unei surse de finanţare, 
întocmirea documentaţiei şi depunerea cererii 
de finanţare; 

3. Implementarea proiectului de dotare si 
reabilitare cu tehnologie modernă. 

Fonduri 
europene/  
Fonduri 
proprii/  
sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Aleşd, 
partener extern 

Sept. 2020 

Modernizarea unui spatiu pentru 
evenimente locale de mici 
dimensiuni(Targ de Craciun, 1 
Iunie, diverse evenimente locale) 

1. Identificarea si achizitia unui teren  

2. Identificarea unor surse de finantare si 
implementarea unui proiect 

3. Realizarea unor evenimente locale de mici 
dimensiuni 

Fonduri 
europene/  
Fonduri 
proprii/  
sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Aleşd, 
partener extern 

Dec. 2020 
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 Domeniu cheie de intervenţie 1.2.2. Sprijinirea vârstnicilor din oraş în contextul îmbătrânirii tot mai accentuate a 
populaţiei 

 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Modernizarea si dotarea Centrului 
de zi pentru persoane varstnice 
din Orasul Alesd, in vederea 
cresterii calitatii serviciilor oferite 

1. Identificarea masurilor de diversificare si 
crestere a serviciilor oferite 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 
întocmirea cererii de finanţare; 

3. Implementarea proiectului. 

Fonduri 
proprii/  
Fonduri 
europene/ 
finanţări 
specifice 

UAT Aleşd Dec. 2020 
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 Domeniu cheie de intervenţie 1.2.3. Derularea unor programe pentru persoanele vulnerabile şi cu risc 
de excluziune socială 

 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Reabilitarea, dotarea si 
modernizarea centrului 
multifuncțional Obor in vederea 
reducerii abandonului școlar,  si  
dezvoltarea unor servicii privind 
consilierea persoanelor aflate in 
căutarea unui loc de munca. 

1. Identificarea masurilor de diversificare si 
crestere a serviciilor oferite 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 
întocmirea cererii de finanţare; 

3. Implementarea proiectului. 

4. Derularea lucrărilor de construcţie, amenajări 
şi dotarea centrului. 

Fonduri 
proprii/  
Fonduri 
europene/ 
finanţări 
specifice 

UAT Aleşd Dec. 2020 

Modernizarea străzilor interioare 
cartierului Obor si creearea unui 
nomenclator stradal pentru 
acestea 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 
întocmirea cererii de finanţare; 

3. Întocmirea documentaţiei tehnice necesare; 

4. Derularea lucrărilor de modernizarea a 
strazilor  

Fonduri 
proprii/  
Fonduri 
europene/ 
finanţări 
specifice 

UAT Aleşd Dec. 2020 
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 Domeniu cheie de intervenţie 1.2.4. Îmbunătăţirea serviciilor  publice oferite locuitorilor din Aleşd 

 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de 
finalizare 

Modernizarea si dotarea cantinei 
sociale in vederea cresterii calitatii 
serviciilor oferite 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate. 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 
întocmirea cererii de finanţare; 

3. Întocmirea documentaţiei tehnice necesare; 

4. Derularea lucrărilor de amenajări şi dotarea a 
cantinei sociale. 

Fonduri 
proprii/ 
Fonduri 
private/ 
finanţări 
specifice/alte 
fonduri 

UAT Aleşd Decembrie 
2020 
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4.2. Componenta ECONOMIE 
 
Obiectiv strategic  2.1. Dezvoltarea economică durabilă a oraşului prin valorificarea resurselor şi potenţialului local: industrie – 
energie geo-termală – turism - agricultură 

 

 Domeniu cheie de intervenţie 2.1.3. Valorificarea potenţialului turistic al oraşului 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de finalizare 

Reabilitarea, restaurarea Bisericii 
de lemn „Buna Vestire” din Pestis 
si introducerea in circuitul turistic 
al  Bisericilor de lemn. 

1. Realizarea uniui studiu de fezabilitate; 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 
întocmirea cererii de finanţare; 

3. Reabilitarea si restaurarea Bisericii 

Finanţări 
europene / 
Surse proprii / 
Sponsorizări/ 
Alte finanţări 

UAT Aleşd, 
partener  

Decembrie 
2020 

 

Reabilitarea, restaurarea Bisericii 
„Sf Dumitru" din Tinaud si 
includerea intr-un circuit turistic. 

1. Realizarea uniui studiu de fezabilitate; 

2. Identificarea unor surse de finanţare şi 
întocmirea cererii de finanţare; 

3. Reabilitarea si restaurarea Bisericii 

Finanţări 
europene / 
Surse proprii / 
Sponsorizări/ 
Alte finanţări 

UAT Aleşd, 
partener  

Decembrie 
2020 
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4.3. Componenta HABITAT 
 
Obiectiv strategic  3.1. Dezvoltarea infrastructurii oraşului şi rezolvarea disfuncţionalităţilor actuale  

 Domeniu cheie de intervenţie 3.1.1. Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere 

 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de finalizare 

Realizarea unei piaţete 
pietonale pentru petrecerea 
timpului liber şi relaxare în 
cartierul Şoimul, cuprinzând 
platoul și parcul de la blocurile 
M, strada cuprinsă între Liceul 
Teoretic Constantin Șerban și 
Colegiului Tehnic Alexandru 
Roman, inclusiv transformarea 
străzii în zona de tip share-
space în vederea încurajării 
folosirii traficului nemotorizat 
şi limitării transportului cu 
autovehicule. 
 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

2. Identificarea unor surse de finanţare, 
întocmirea documentaţiei şi depunerea 
cererii de finanţare; 

3. Întocmirea documentaţiei tehnice şi 
obţinerea avizelor necesare 

4. Realizarea lucrărilor de construcţie. 

Fonduri 
europene/ 
Fonduri 
proprii/  
Alocări 
Guvernamental
e/Finanţări 
specifice/ Alte 
fonduri 

UAT Aleşd Decembrie 
2020 
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 Domeniu cheie de intervenţie 3.2.3. Amenajarea unor locuri de agrement 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de finalizare 

Reabilitarea si modernizarea bazei 
sportive din localitatea Padurea 
Neagra 

1. Realizarea unui studiu de fezabilitate; 

2. Elaborarea Cererii de finanţare şi depunerea 
proiectului spre finanţare; 

3. Reabilitarea şi extinderea arenei sportive 
existente; 

Fonduri 
europene/  
Fonduri 
proprii/  
sponsorizări/ 
finanţări 
specifice/ alte 
fonduri 

UAT Aleşd Decembrie 
2020 

 

 
Obiectiv strategic 3.3. Sprijinirea conservării naturii în oraş 

 Domeniu cheie de intervenţie 3.3.1. Implicarea populaţiei în efortul de conservare a naturii 

Proiect Plan de acţiune/Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie/Parten
eri 

Data 
estimativă 

de finalizare 

Dezvoltarea unor campanii de 
voluntariat pentru impaduriri  

1.Identificarea unor suprafete de teren  

2.Promovarea campaniei 

3.Realizarea campaniei de impadurire  

Buget local / 
sponsorizări 

Şcoala, Biserica, 
Primăria şi 
Consiliul Local 

Activitate 
recurentă 
anual 

 
 



Capitolul III. Planificarea dezvoltării strategice a oraşului 

 Domeniu cheie de intervenţie 3.3.2. Implicarea mai intensă a autorităţilor publice în efortul de 
conservare a naturii 

Proiect Plan de acţiune / Subactivităţi 
Surse 

estimative  de 
finanţare 

Instituţie / 
Parteneri 

Data 
estimativă 

de finalizare 

Constructia unor platforme 
betonate in cartier Obor si in 
apropierea statiei de sortare - in 
vederea depozitarii deseurilor 
industriale. 

1. Identificarea locatiilor si achizitia unor 
terenuri in jurul statie de sortare 

2. Realizarea platformelor betonate 

Fonduri 
proprii/ 
Finanţări 
speciale/ Alte 
fonduri 

UAT Aleşd Dec. 2019 

Modernizarea şi implementarea 
unui sistem de gestiune a 
deşeurilor (implementarea 
sistemului GIS pentru 
optimizarea serviciului de 
salubrizare și colectare 
deșeuri), în vederea creșterii  
calității mediului înconjurător. 
 

1. Identificarea unor surse de finantare 

2. Depunerea unei cereri de finantare 

3. Realizarea sistemului şi implementarea 
măsurilor propuse. 

Fonduri 
proprii/ 
Finanţări 
speciale/ Alte 
fonduri 

UAT Aleşd Dec. 2019 

  
 
 
 
 
 


