
       

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea HCL nr. 88/31.07.2017  

de aprobare a documentației tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru 
proiectul: ”Îmbunătățirea parametrilor tehnici și funcționali ai secției exterioare de 

Pneumologie-TBC, în vederea creșterii eficienței energetice a Spitalului orășenesc Aleșd” 
 

 

 Consiliul local al orașului Aleșd, 
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, nr. 6323 din 16.07.2018 prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii și de rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Aleşd, judeţul Bihor, 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes local,  

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii cadru nr. 195/2006, a descentralizării, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. “b” şi „d”, art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin.(1) 
lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. I Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 88 din 31.07.2017, de aprobare a 
documentației tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul: 
”Îmbunătățirea parametrilor tehnici și funcționali ai secției exterioare de Pneumologie-
TBC, în vederea creșterii eficienței energetice a Spitalului orășenesc Aleșd”, se modifică 
după cum urmează: 

”La articolul 2, Anexa nr. 1, ce conține indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în cadrul 
Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului „Îmbunătăţirea parametrilor tehnici si funcţionali ai 
secţiei exterioare de Pneumologie - TBC, în vederea creşterii eficienţei energetice a 
Spitalului Oraşenesc Aleşd”, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1(Descrierea investiției 
din DALI) la prezenta, parte integrantă din hotărâre.”  

Art. II Restul prevederilor rămân nemodificate. 
     Art. III. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Oraşului Aleşd, Instituției 

Prefectului Județul Bihor în vederea exercitării controlului de legalitate a actului, primarului 
orașului Aleșd, afișare la sediul Primăriei orașului Aleșd și pe site-ul Primăriei 
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