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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării poziției nr. 32 din inventarul bunurilor 

 care aparțin domeniului public al orașului Aleșd   
 

Consiliul local al oraşului Aleşd,  
Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 9941 din 13.11.2019; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 10050 din 
14.11.2019, referatul comun nr. 9984 din 13.11.2019 întocmit de șef birou agricol și cadastru 
și compartimentul juridic şi de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd; 

Ținând seama de prevederile HG nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
orașelor,  municipiilor și județelor;  

Ținând cont de Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 62/1999, privind 
însușirea “Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd”, completată 
prin HCL nr. 58/2002 și actualizată prin Hotararea Consiliului local Alesd nr. 186/2009, 
privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al orasului 
Alesd; 

Vazand HG nr. 630/2011 prin care s-a modificat și completat anexa nr. 4 – inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd; 

În baza dipoziţiilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. ”c”, art. 139 alin(1) și alin(3) lit. ”g”, art. 
286 alin(4) pct. 1 din anexa nr. 4 și art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă modificarea poziției 32 din Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Aleşd, însușit prin Hotărârea Consiliului local nr. 62/1999, 
completată prin Hotărârea Consiliului local nr. 58/2002 și actualizată prin HCL nr. 186/2009 
după cum urmează:  

-la poziția 32, coloana elemente de identificare, va avea următorul cuprins: “Suprafața 
totală = 4730 mp, formată din: nr. top 1756 Aleșd(adeverință OCPI nr. 50286), cu S= 2279 
mp, nr. top 1757, înscrisă în CF nr. 259 Aleșd, cu S=878 mp, nr. top 1750/29 Aleșd, înscrisă 
în CF nr. 1776 Aleșd, cu S= 250 mp, nr. top 1754/10, înscrisă în CF nr. 101491 Aleșd, cu S= 
832 mp și nr. top 1747/13, înscrisă în CF nr. 1863 Aleșd, cu S= 491 mp”; 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciul 
arhitectului-șef.  

Art.3 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, Primarul oraşului 
Aleşd, -Serviciul arhitectului șef 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     

                    JOLDEA IOAN                           
                                              CONTRASEMNEAZĂ 
               SECRETAR GENERAL 
                                         LAURAN NICOLETA 
Aleşd, 27 noiembrie 2019 
Nr. 120 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


