
 

 

         ROMÂNIA 

         JUDEȚUL BIHOR 

           CONSILIUL LOCAL AL 

           ORAȘULUI ALEȘD 

 
  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Aleșd a imobilelor identificate cu  
numerele cadastrale: 104356, 104304, 104521 și 104532 Aleșd 

 
 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd, 
Luând act de expunerea de motive a primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrată sub nr. 4716 din 12.06.2019;  raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 3913 din 
16.05.2019 şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Aleşd; 
 Luând în considerare dipoziţiile art. 562 alin(2) și art 889 alin(1)  și (2) din Legea nr. 
287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 
ale art. 3, art. 8 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 În baza dipoziţiilor art. 36(2) lit.”c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1 Se aprobă preluarea în proprietatea privată a oraşului Aleşd, a următoarelor 
imobile – teren, identificate după cum urmează: număr cadastral 104356 cu suprafața de 
2971 mp înscrisă în CF nr. 104356 Aleșd, număr cadastral 104304 cu suprafața de 221 mp 
înscrisă în CF nr. 104304 Aleşd, număr cadastral 104521 cu suprafaţa de 755 mp înscrisă în 
CF nr. 104521 și număr cadastral 104532 cu suprafața de 741 mp înscrisă în CF nr. 104532 
ce vor avea destinația de drum. 
 Art.2 (1) Se aprobă trecerea imobilelor – teren, identificate la art.1 din proprietatea 
privată în proprietatea publică a orașului Aleșd și vor avea destinația de drum.   
           (2) Imobilele vor fi incluse în anexa la inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Aleșd, aprobată prin HCL nr. 62/1999, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art.3 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului, Primarul oraşului Aleşd, 
Serviciul contabilitate, Serviciul arhitectului-șef 
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Aleşd, 19 iunie 2019 
Nr. 57 
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru” din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie(1 consilier nu participă la vot) 


