
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ALEŞD
Nr. 1638 din 18.02.2014
  

RAPORT
PRIVIND STADIUL ÎNDEPLINIRII HOTĂRÂRILOR

CONSILIULUI LOCAL ALEŞD
ÎN PERIOADA IULIE- DECEMBRIE 2013

           În perioada 01 iulie 2013 – 31 decembrie 2013, Primarul oraşului Aleşd a convocat
Consiliul local al  oraşului Aleşd în 6 şedinte ordinare.
           Consiliul local al oraşului Aleşd a adoptat un numar de 61 hotărâri în perioada
ianuarie-iunie anul 2013.
           Dintre acestea:

 hotărârile  cu  nr.:  73,  84,  97,  105,  113,  125  au  vizat  alegerea
preşedintelui de şedinta;

 hotărârile cu nr.: 65, 75, 86, 99, 107, 115 au vizat aprobarea proceselor
verbale ale şedinţelor anterioare;

  hotărârile cu nr.: 64, 74, 85, 98, 106, 114 au vizat aprobarea ordinii de
zi a şedintelor;

 

                  ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 15 IULIE 2013

HOTĂRÂREA  NR. 66
privind organizarea Târgului de vară de la Aleşd, în perioada 29.08.2013 – 02.09.2013;

 Hotărârea s-a pus în aplicare.
HOTĂRÂREA NR. 67
privind  aprobarea  organigramei  şi  a  statului  de  funcţii  al  aparatului  de  specialitate  al
primarului oraşului Aleşd şi a SPCL;

 Hotărârea s-a pus în aplicare.
HOTĂRÂREA NR. 68
privind aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 102950 înscris în CF nr. 102950 Aleşd cu
suprafaţa de 48 mp, din domeniul public în domeniul privat al oraşului Aleşd;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, operând-se în CF operaţiunile corespunzătoare.
HOTĂRÂREA NR. 69
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privind aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 102940 înscris în CF nr. 102940 Aleşd cu
suprafaţa de 23 mp, din domeniul public în domeniul privat al oraşului Aleşd;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, s-au efectuat la CF operaţiunile corespunzătoare.
HOTĂRÂREA NR. 70
privind aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 102957 înscris în CF nr. 102957 Aleşd cu
suprafaţa de 34 mp, din domeniul public în domeniul privat al oraşului Aleşd;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, s-au efectuat la CF operaţiunile corespunzătoare
HOTĂRÂREA NR. 71
privind aprobarea Planului Urbanistic General şi Regulamentul local de urbanism al oraşului
Aleşd;

 Hotărârea se aplică, adică se lucrează după noul PUG.
HOTĂRÂREA NR. 72
pentru  completarea  şi  modificarea  Programului  anual  de  achiziţii  publice  pe  anul  2013,
aprobat prin HCL nr. 44/2013;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, respectiv au fost efectuate lucrările pentru care a
fost modificat şi completat Programul de achiziţii.

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 27 AUGUST 2013

HOTĂRÂREA NR. 76
privind aprobarea rectificării Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2013;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, respectiv s-a elaborat bugetul local rectificat şi
prezentat DGFP Bihor, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd.

HOTĂRÂREA NR. 77
privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de
1888 mp, situate în Aleşd, str. Oborului, nr. 10, către Parohia Ortodoxă ”Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul”- Aleşd;

-Hotărârea  a  fost  dusă  la  îndeplinire,  Parohia  Ortodoxă  ”Naşterea  Sf.  Ioan
Botezătorul”- Aleşd şi-a notat în CF dreptul de proprietate asupra terenului transmis.
HOTĂRÂREA NR. 78
privind aprobarea concesionării directe a terenului cu nr. cadastral 102936 în suprafaţă de 30
mp înscris în CF nr. 102936 Aleşd în favoarea S.C. Auto Break 2000 S.R.L.;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, respectiv s-a încheiat contractul de concesiune cu
nr. 193/05.09.2013.

HOTĂRÂREA NR. 79
privind aprobarea concesionării directe a terenului cu nr. cadastral 103002 în suprafaţă de 57
mp înscris în CF nr. 103002 Aleşd către d-na Duloveţ Ana;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, respectiv s-a încheiat contractul de concesiune cu
nr. 194/05.09.2013.

HOTĂRÂREA NR. 80
privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către S.C. Sergius
Trade S.R.L.;

 Hotărârea  nu  a  fost  dusă încă la  îndeplinire,  nu  a  fost  achitată  contravaloarea
terenului.

HOTĂRÂREA NR. 81
privind aprobarea completării domeniului privat al oraşului Aleşd; 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, s-au efectuat la CF operaţiunile corespunzătoare
HOTĂRÂREA NR. 82
privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, în vederea atribuirii
numerelor cadastrale de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelelor şi înscrierea lor în
cartea funciară;

 Hotărârea nu a fost dusă la îndeplinire, nu a fost întocmită documentaţia cadastrală.
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HOTĂRÂREA NR. 83
privind  însuşirea Inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului
Aleşd;

 Hotărârea a fost comunicată Comisiei de aplicare a Legii nr. 165/2013. 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIERIE 2013

HOTĂRÂREA NR. 87
privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Salubri S.A. Aleşd prin aport în numerar
cu suma de 175.000 lei;

Hotărârea a fost  dusă la îndeplinire,  s-a majorat  capitalul  social  al  SC Salubri  SA
Aleşd, prin aport în numerar cu suma de 175.000 lei.

HOTĂRÂREA NR. 88
privind aprobarea rectificării Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2013;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, respectiv s-a elaborat bugetul local rectificat şi
prezentat DGFP Bihor, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd.

HOTĂRÂREA NR. 89
pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2013 aprobat prin HCL nr.
44/2013 cu anexa nr. 4; 

 Hotărârea este în curs de aplicare(împrumutul  bancar pentru cofinanţarea proiectului
”Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul Bihor ).

HOTĂRÂREA NR. 90
privind aprobarea contractării şi garantării unui împrumut în limita sumei de 1.600.000 euro
pentru cofinanţarea proiectului  ”Îmbunătăţirea infrastructurii  de apă şi  apă uzată în oraşul
Aleşd, judeţul Bihor”;

 S-a întocmit Fişa de date şi Caietul de sarcini, respectiv a fost postat în SEAP anunţul
de intenţie. 

 HOTĂRÂREA NR. 91
Pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  Consiliului  local  Aleşd  nr.  30/2012,  privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în consiliile de administraţie ale unităţilor
de învăţământ aflate sub autoritatea Consiliului local Aleşd;

 Hotărârea se aplică astfel cum a fost aprobată.
HOTĂRÂREA NR. 92
privind aprobarea concesionării directe a terenului cu nr. cadastral 102957 în suprafaţă de 34
mp înscris în CF nr. 102957 Aleşd către d-ul Kaptalani- Nagy Ştefan Nicolae;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, respectiv s-a încheiat contractul de concesiune cu
nr. 225/09.10.2013.

HOTĂRÂREA NR. 93
privind aprobarea concesionării directe a terenului cu nr. cadastral 102950 în suprafaţă de 48
mp înscris în CF nr. 102950 Aleşd către d-na Ianc Marcela;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, respectiv s-a încheiat contractul de concesiune cu
nr. 226/09.10.2013.

HOTĂRÂREA NR. 94
privind  aprobarea  concesionării  directe  a  două  terenuri  în  suprafaţă  totală  de  24  mp în
favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A., în vederea amplasării unor
posturi de transformare;

 Hotărârea nu a fost dusă la îndeplinire, au fost comunicate cu S.C. FDEE Electrica
Distribuţie Transilvania Nord S.A contractele, dar încă nu ni le-au transmis.

HOTĂRÂREA NR. 95
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pentru  aprobarea  Regulamentului  propriu  privind  măsurile  metodologice,  organizatorice,
termenele  şi  circulaţia  proiectelor  de  hotărâri  care  se  înaintează  Consiliului  local  spre
adoptare;

 Hotărârea  se aplică aşa cum a fost aprobată.
HOTĂRÂREA NR. 96
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de
specialitate al primarului oraşului Aleşd;

 Hotărârea se aplică începând cu acest an.

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 30 OCTOMBRIE 2013

HOTĂRÂREA NR. 100
privind aprobarea rectificării Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2013;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, respective s-a elaborat bugetul local rectificat şi
prezentat DGFP Bihor, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd.

HOTĂRÂREA NR. 101
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri şi
teren datorate de contribuabilul persoană fizică, Borodan Florian;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind operată în evidenţa noastră scutirea celui
căruia i s-a aprobat scutirea.

HOTĂRÂREA NR. 102
privind darea în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bihor, centrul
local Aleşd a unor spaţii situate în incinta Bibliotecii orăşeneşti Aleşd; 

 Hotărârea  a  fost  dusă  la  îndeplinire,  sens  în  care  a  fost  încheiat  contractual  de
administrare cu nr. 280/15.11.2013.

HOTĂRÂREA NR. 103
privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate
al primarului oraşului Aleşd;

 Hotărârea se aplică, aceasta a fost adusă la cunoştinţa tuturor angajaţilor şi publicată
pe site-ul Primăriei.

 HOTĂRÂREA NR. 104
privind acceptarea unei donaţii din partea d-lui Szabo Osvath Ioan Robert;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire,  a fost încheiat contractual de donaţie şi au fost
operate în CF menţiunile corespunzătoare.

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2013

HOTĂRÂREA NR. 108
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul Centrul de Informare Turistică,
Oraşul Aleşd;

 S-a realizat SF şi s-a depus cererea de finanţare care este în evaluare.
HOTĂRÂREA NR. 109
privind  aprobarea  proiectului,  precum  şi  a  cheltuielilor  legate  de  proiect  –  Centrul  de
Informare şi Promovare Turistică, Oraşul Aleşd - 

 S-a depus proiectul şi cererea de finanţare; situaţia este în evaluare la A.M. Turism.
HOTĂRÂREA NR. 110
privind  aprobarea  taxelor  pentru  utilizarea  temporară  a  locurilor  de  publice  din  piaţa
agroalimentară Aleşd pentru anul 2014;

 Hotărârea se aplică cum a fost aprobată.
HOTĂRÂREA NR. 111
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privind modificarea contractului de locaţiune nr. 78/25.03.2010 încheiat cu OCPI Bihor având
ca obiect sediul în care îşi desfăşoară activitatea biroul teritorial din Aleşd;

 Hotărârea este în curs.
HOTĂRÂREA NR. 112
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe construite de
către ANL situate în Aleşd, str. Bobâlna, nr. 6 şi recalcularea chiriei pentru titularii contractelor
de închiriere care au înplinit vârsta de 35 de ani;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiate contracte pentru toate locuintele
ANL. 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 18 DECEMBRIE 2013

HOTĂRÂREA NR. 116
privind aprobarea rectificării Bugetului General al oraşului Aleşd;;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, respective s-a elaborat bugetul local rectificat şi
prezentat DGFP Bihor, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd.

HOTĂRÂREA NR. 117
privind aprobarea Programului annual de achiziţii publice pe anul 2014;

 Hotărârea a fost doar de principiu,  urmează aprobarea definitivă a programului  de
achiziţii pe anul 2014, după aprobarea bugetului general al oraşului pe anul 2014.

HOTĂRÂREA NR. 118
privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Ştefancic
Peter;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, contravaloarea terenului a fost achitată.
HOTĂRÂREA NR. 119
privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către Bocşan Virgiliu-
Emanuil;

 Hotărârea nu a fost dusă la îndeplinire, nu a fost achitată contravaloarea terenului.
HOTĂRÂREA NR. 120
privind aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 103136 în suprafaţă de 28 mp în domeniul
public al oraşului Aleşd;

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, modificările au fost operate în CF.
HOTĂRÂREA NR. 121
privind avizul de principiu pentru concesionarea unui teren din domeniul public al oraşului
Aleşd siutat în faţa blocului A1 Aleşd către d-ul Simionaş Ovidiu Călin;

 Hotărârea este în curs de aplicare, a fost demarată procedura de dezmembrare a
terenului;

HOTĂRÂREA NR. 122
privind  numirea  d-lui  Ciurdar  Marius  Dan,  ca  persoană  cu  atribuţii  în  domeniul  apărării
împotriva incendiilor;

 Hotărârea se aplică.
HOTĂRÂREA NR. 123
privind modificarea HCL nr. 63/2008, privind aprobarea înfiinţării  Serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă din oraşul Aleşd ;

 Hotărârea se aplică
HOTĂRÂREA NR. 124
privind modificarea HCL nr. 109/2013 privind aprobarea proiectului, precum şi a cheltuielilor
legate de proiect- Centrul de informare şi promovare turistică, oraşul Aleşd-;

 S-a depus proiectul şi cererea de finanţare, cu modificările aprobate; situaţia este în
evaluare la A.M. Turism.
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                    PRIMAR,
          TIPTER ZENO DANUŢ
                                                                                                        SECRETAR,
                                                                                                  LAURAN NICOLETA

                                                                                                            

Prezentul raport a fost prezentat Consiliului local în şedinta din data de 28.02.2014             
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