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Anexa nr. 9 la Statutul oraşului Aleşd, aprobat prin HCL nr. 59 din 22.04.2021

Principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii,
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea

I.

Instituţii din domeniul educaţiei

Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular
1. Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman” Aleșd
-structură arondată: Club Sportiv Școlar nr. 5
2. Liceul Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd
-structuri arondate: Școala primară nr. 1 Aleșd
Școala primară nr. 2 Pădurea Neagră
3. Grădinița cu program prelungit nr. 1 Aleșd
-structuri arondate: Grădinița cu program normal nr. 2 Aleșd
Grădinița cu program normal nr. 3 Aleșd
4. Grădinița cu program normal ”Samuel” Tinăud
5. Grădinița cu program normal ”Samariteanul” Aleșd

II.

Instituţii din domeniul culturii

Casa de cultură din Aleșd
Căminele culturale din Tinăud și Peștiș
Biblioteca orășenească ”Octavian Goga” Aleșd
Câteva din manifestările culturale:
 Expoziție de pictură și icoane
 Lansări de carte
 Zilele ”Octavian Goga” – patronul spiritual al bibliotecii
 Târgul de primăvară
 Ziua copilului
 Zilele orașului Aleșd
 Ziua Cetății ”Piatra Șoimului” -Peștiș
 Târgul de toamnă ”Bunătăți din cămara bunicii”
 Ziua iei românești
 Ziua Națională a României
 Târgul de Crăciun
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III.

Instituţii din domeniul sănătăţii

1.Spitalul orășenesc Aleșd
-10 cabinete specialități în ambulatoriul integral al spitalului
- Camera de garda
2.Dispensar TBC
3.Policlinica orășenească
-4 cabinete medici de familie
-4 cabinete alte specialități(ORL, oftalmologie, psihiatrie, dermatologie)
-laborator analize medicale
-laborator radiologie

IV.

Instituţii din domeniul asistenţei sociale(Servicii sociale)

1.Centrul de zi pentru persoane vârstnice
Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru persoane vârstnice Aleșd” are
misiunea de a asigura pe timpul zilei conform prevederilor art. 27 din Legea asistenţei sociale
nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, servicii sociale ce reprezintă activitatea sau
ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale,
individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii
vieţii.
2. Centrul de zi pentru copiii din cadrul Centrului Multifuncțional Obor – este un
serviciu social pentru protecția copilului
Misiunea Centrului este de a creşte participarea şcolară şi de a îmbunătăţii
performanţele şcolare ale copiilor aflaţi în risc social, în risc de separare, copii foarte săraci
lipsiţi de ocrotirea de bază (haine, mâncare, rechizite de şcoală), copii a căror condiţii de
locuit sunt improprii – case insalubre, fără curent electric, cu mobilier impropriu, din familii cu
părinţi cu nivel scăzut de educaţie, părinţi analfabeţi, fără locuri de muncă, părinţi care nu ştiu
şi nu reuşesc fără asistenţă să acceseze o serie de instituţii şi facilităţi, ca de exemplu - de
încadrare in grad de handicap; părinţi care au abilităţi parentale slab dezvoltate, stări
conflictuale intrafamiliale, etc
Centrul de zi pentru copii, vine în întâmpinarea tuturor acestor nevoi oferind sprijin
pedagogic în efectuarea temelor pentru un număr de 25 de copii din comunitate.
3. Cantina socială
Scopul serviciului social "Cantina socială" reprezintă activitatea sau ansamblul de
activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale,
familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Cantina
socială oferă beneficiarilor prin activitatea bugetară furnizarea de servicii sociale gratuite sau
contra cost următoarelor categorii de persoane, în conformitate cu Legea 208/1997 privind
cantinele de ajutor social:
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V.

Instituţii din domeniul presei, radioului, televiziunii şi altele
asemenea

Pagina de Facebook AlesdOnline, este singurul portal de știri din orașul Aleșd,
reprezentând principala sursă de informare pentru aleșdeni și pentru toți cei interesați. Aici se
pot afla toate știrile, evenimentele, informațiile utile, turism și cultură din oraș
Adresa site-lui oficial, www.alesdonline.ro

VI.

Instituţii în domeniul tineretului şi sportului

Clubul copiilor și elevilor din Aleșd
Clubul sportiv-școlar Alexandru Roman Aleșd
Cluburi sportive:
 Clubul Sportiv: Asociația Crișul Aleșd
 Clubul sportiv ”HC 2003 Aleșd”
 A.C.S ATHLETIC UNITED Bihor

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MANYURA MILAN MIROSLAV

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al orașului Aleșd
LAURAN NICOLETA
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