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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Aleșd – Consiliul  

Local Aleșd și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării 
obiectivelor de investiții ”Teren Handbal cu suprafețe elastice” pentru Liceul  Teoretic 

Constantin Șerban și „Instalații Termice – Colegiul Tehnic Alexandru Roman”  
din orașul Aleșd 

 
 
 
 Consiliul local al orașului Aleșd,  
 Luând act de expunerea de motive a primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 
initiator, înregistrată sub nr. 4714 din 12.06.2019, raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd, înregistrat sub nr. 4715 din 
12.06.2019 și de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

Ținând seama de dispozițiile art. 35 alin(1) și (6) din Legea nr. 273/2006, privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 874 si art. 
875 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;  

Luând în considerare HCJ Bihor nr. 50/16.04.2019, privind aprobarea Strategiei de 
dezvoltare durabilă a Județului Bihor și a instituțiilor subordonate, pe anul 2019 și HCJ Bihor 
nr. 50/16.04.2019, privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe 
anul 2019; 

Văzând HCL Aleșd nr. 3/2014, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a 
orașului Aleșd 2014 – 2020; 

Ținând cont de prevederile art. 14 -16 din Statutul Asociației ”Agenția de Dezvoltare 
Durabilă a Județului Bihor”, de Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 3 din 
13.05.2019; 

Văzând acordul Liceului Teoretic ”Constantin Șerban” înregistrat cu nr. 
2930/12.06.2019 și acordul Colegiului Tehnic ”Alexandru Roman” înregistrat cu nr. 
2532/13.06.2019; 

În baza dispozițiilor art. 12, art. 14, art. 36 alin(2) lit. ”b” și alin(4) lit. ”d” și ”e”, respectiv 
art. 36 alin(2) lit. ”e” coroborat cu alin(7) lit. ”a” și art. 45 din Legea nr. 215/2001, legea 
administrației publice locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE      

 

Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat care urmează a fi încheiat între U.A.T Aleșd – 
Consiliul Local Aleșd și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării 
obiectivelor de investiții ”Teren Handbal cu suprafețe elastice” pentru Liceul  Teoretic 
Constantin Șerban și „Instalații Termice – Colegiul Tehnic Alexandru Roman” din orașul 
Aleșd. 

 
Art.2. Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit către Agenția de Dezvoltare Durabilă 

a Județului Bihor a imobilului – Liceul  Teoretic Constantin Șerban din orașul Aleșd, cartier 
Soimul, nr. 1/A, județul Bihor, identificat prin CF nr. 100549 Aleșd, nr. cad. 100549, aflat în 
domeniul public al U.A.T. Aleșd și  a imobilului - centrală termică situat în Aleșd, str. 
Ciocarliei, nr.4, înscris în CF nr. 103485 Aleșd, nr. cadastral 103485 – C10 în suprafață de 



334 mp, aflat în domeniul public al U.A.T. Aleșd, începând cu data semnării contractului de 
folosință de către ambele părți contractante și până la recepția finală a  lucrărilor de 
reabilitare. 

 

Art.3. Se aprobă modelul – cadrul al contractului de folosință cu titlul gratuit ce 
urmează a se semna între U.A.T. Aleșd – Consiliul Local Aleșd, în calitate de comodant și 
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor, în calitate de comodatar, conform Anexei 
nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre, parte integrantă a acestuia. 

 
Art.4. Se împuternicește Primarul orașului Aleșd ca în numele și pentru U.A.T. Aleșd 

să semneze Acordul de parteneriat și contractul de folosință cu titlu gratuit, inclusiv 
eventualele modificări ale acestora, după caz. 

 
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului 

Aleșd. 
 

Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului, cu:  

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor, 
- Primarul Orașului Aleșd; 
- Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor  
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Nr. 54 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


