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Consiliul local Aleşd 
 

 
PROCES VERBAL 

 

 

 Încheiat azi  27.06.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd. 

Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului este dl. consilier Nădăban Mihai.  

La şedinţă sunt prezenţi  toti cei 17 consilieri. 

         La şedinţă a fost prezent şi d-l Laza Gheorghe, inginer în aparatul de specialitate din 

cadrul compartimentului  Urbanism şi Amenajarea teritoriului. 

               Preşedintele de şedinţã prezintă ordinea de zi, ordine de zi ce a fost afişată, pentru 

aducerea la cunoştinţa locuitorilor oraşului Aleşd.  

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul de stat 

familiei Popa Remus Călin. 

 2.Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului alocaţiei de hrană privind 

consumul colectiv din Creşa de cartier Aleşd. 

3.Proiect de hotărâre privind menţinerea unităţii administrativ teritoriale ca zonă 

montană defaforizată. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a 

imobilului cu suprafaţa de 261 mp, din top. 926, în vederea atribuirii numărului cadastral de 

către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.. 

5.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului orăşenesc Aleşd 

a imobilelor în care acesta îşi desfăşoară activitatea. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planului Urbanistic Zonal 

pentru „Instruire regim de protecţie sau iterdicţie a conductei de transport gaze naturale: 

Biharia-Aleşd-Aştileu”. 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

8. Diverse.  

Dl. preşedinte de şedinţă: supune la vot ordinea de zi. Aceasta a fost aprobată cu 17 

voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 55 care face parte integrantă din 

prezentul proces verbal.  

După consultarea procesului verbal de la şedinţa din data de 29.05.2013 preşedintele 

de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, 

astfel adoptându-se Hotărârea nr. 56 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Dl. preşedinte de şedinţă– trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului 

de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dă citire proiectului de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor: 

Comisia Buget – aviz favorabil.  

Comisia Juridică – aviz favorabil. 

 Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Dl. preşedinte de şedinţă – supune proiectul discuţiilor. 

Dl. preşedinte de şedinţă: nefiind discutii,  se supune la vot proiectul de hotărâre, care 

se aprobă cu 17 voturi, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 57 care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

Dl. preşedinte de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului 
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de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor: 

Comisia Buget – aviz favorabil.  

Comisia Juridică – aviz favorabil. 

 Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Dl. preşedinte de şedinţă – supune proiectul discuţiilor. 

Dl. preşedinte de şedinţă: nefiind  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, care 

se aprobă cu 17 voturi, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 58 care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

Dl. preşedinte de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului 

de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor: 

Comisia Buget – aviz favorabil.  

Comisia Juridică – aviz favorabil. 

 Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Dl. preşedinte de şedinţă – supune proiectul discuţiilor. 

Dl. preşedinte de şedinţă: nefiind  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, care 

se aprobă cu 17 voturi pentru , unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 59 care face 

parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Dl. preşedinte de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului 

de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor: 

Comisia Buget – aviz favorabil.  

Comisia Juridică – aviz favorabil. 

 Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Dl. preşedinte de şedinţă – supune proiectul discuţiilor. 

Dl. preşedinte de şedinţă: nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 60 care 

face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Dl. preşedinte de şedinţă – trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului 

de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor: 

Comisia Buget – aviz favorabil.  

Comisia Juridică – aviz favorabil. 

 Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Dl. preşedinte de şedinţă – supune proiectul discuţiilor..  

Dl. preşedinte de şedinţă: nefiind alte  discutii se supune la vot proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 17 voturi pentru,  unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 61 care 

face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Dl. preşedinte de şedinţă – trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului 

de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor: 

Comisia Buget – aviz favorabil.  

Comisia Juridică – aviz favorabil. 

 Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Dl. preşedinte de şedinţă – supune proiectul discuţiilor. 

Dl. preşedinte de şedinţă: nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, 
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care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 62 care 

face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Dl. preşedinte de şedinţă – trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului 

de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor: 

Comisia Buget – aviz favorabil.  

Comisia Juridică – aviz favorabil. 

 Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Dl. preşedinte de şedinţă: nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 63 care 

face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                   Secretar, 

 

       Nădăban Mihai                                                    Lauran Nicoleta 

 

 

 

 


