
CONSILIUL LOCAL ALEŞD  
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 15.04.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local 

Aleşd, convocată conform dispoziţiei primarului nr. 229 din 11.04.2019. 

Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local Aleșd, este dl consilier Urs Tiberiu. La şedinţă sunt prezenţi un număr 

de 16 consilieri din cei 17 în funcție, 1 absent nemotivat dl. Jurcuţ Călin. 

Preşedintele de şedinţă: „Bună ziua! Dragi colegi sunteți invitați la ședința 

extraordinară a Consiliului local convocată prin dispoziția primarului numărul 229 din 

11.04.219. Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot procesul verbal al ședinței 

ordinare din 28.03.2019. Cine este pentru? Unanimitate. 16 voturi pentru.  

Procesul verbal al ședinței ordinare din 28.03.2019 a fost votat cu 16 voturi, unanimitate 

prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 23 care face parte integrantă din prezentul 

proces verbal. 

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Aleşd din 15.04.2019: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Aleșd, ca partener, în cadrul 

proiectului „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului 

Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul 

intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” precum și a 

contribuției proprii necesare co-finanțării proiectului. 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 

Unanimitate.”  

Ordinea de zi se votează cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se 

Hotărârea nr. 24 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Preşedintele de şedinţă– trece la proiectul de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 

hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Aleșd, ca partener, 

în cadrul proiectului „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a 

județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul 

intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” precum și a 

contribuției proprii necesare co-finanțării proiectului.”- inițiator primar 

Preşedintele de şedinţă: „Discuţii …dacă sunt! Dacă nu, propun să votăm. Cine este pentru? 

Unanimitate. 16 voturi pentru.  

Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 25, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Cu acestea declar şedinta încheiată!” 

 

 

          Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar, 
          Urs Tiberiu                                                                                Lauran Nicoleta                                                                                                             

 
 



 

 
 


