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           CONSILIUL LOCAL AL 

           ORAȘULUI ALEȘD 

 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Devizului General actualizat din Studiul de fezabilitate pentru utilități 

 publice la blocul de tip ANL și amenajarea terenului aferent blocului 
cu alei, parcări și spațiu verde 

  
 

 Consiliul local al orașului Aleșd, 
Luând act de raportul comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, nr. 3762 din 10.05.2019 prin care se motivează necesitatea 
actualizării  Devizului General din Studiul de fezabilitate pentru utilități publice la blocul de tip 
ANL și amenajarea terenului aferent blocului cu alei, parcări și spațiu verde; 

Văzând Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 20/06.02.2018, prin care a fost 
transmis în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe pe perioada realizării 
investiției, -terenul situat în orașul Aleșd, pe str. Arena Sportivă, nr. 4, în suprafață de 1221 
mp pentru construirea de locuințe de serviciu, contractul încheiat cu ANL, precum și HCL nr. 
68/24.07.2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru utilități publice la un bloc tip 
ANL și amenajarea terenului aferent blocului cu alei, parcări și spațiu verde;  

În baza prevederilor art. 5 alin(1) lit. c) din HG nr. 719/2016, pentru aprobarea 
Programului: "Construcţia de locuinţe de serviciu"; 

Luând act de dispozițiile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

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 administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă Devizul General actualizat, al Studiului de fezabilitate pentru utilități 
publice la blocul de tip ANL și amenajarea terenului aferent blocului, cu alei, parcări și spațiu 
verde, pentru obiectivul de investiție propus, situat în Aleșd, str. Arena Spotivă, nr. 4, județul 
Bihor, aprobat prin HCL nr. 68/24.07.2018, conform anexei. 

     Art. 2. Prezenta sub formă de hotărâre se va comunica cu: 
- Instituției Prefectului Județul Bihor 
- primarului orașului Aleșd 
- ANL București 
- compartimentul urbanism 

 
                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     

                               VANCEA VIOREL 
         CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  
 
 
Aleşd, 17 mai 2019 
Nr. 38 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi ”pentru” din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


