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În conformitate cu prevederile art. 5 alin(3) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces
la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10
alin(3) din HG nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare, unitatea administrativ teritorială Aleşd pune la dispoziţie celor interesaţi raportul
periodic de activitate pe anul 2016.

RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE
al UAT ALEŞD, pentru anul 2016

I Profilul organizaţional
Misiunea Unităţii Administrativ Teritoriale Aleşd este de a asigura un management
performant, corect şi echilibrat din punct de vedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei
dezvoltări urbane integrate durabile şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe termen
lung. Totodată, misiunea UAT Aleşd reprezintă un ansamblu de orientări fundamentale privind:
serviciile publice oferite pentru satisfacerea nevoilor generale şi specifice, segmentul de piaţă
din sectorul public căruia i se adresează, unitatea administrativ teritorială şi colectivitatea locală
unde sunt oferite serviciile, mijloacele tehnice folosite pentru producerea şi furnizarea lor,
viziunea generală a reprezentanţilor managementului instituţiei publice vis-a-vis de funcţionarii
publici, de sectorul public şi de particularităţile oraşului Aleşd.
Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate
al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria
oraşului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând
problemele curente ale colectivităţii locale.
Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi totodată conduce serviciile
publice. Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui
României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local.
Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate
delega atribuţiile sale.
Fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar. Secretarul oraşului este funcţionar
public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative şi îndeplineşte atribuţiile
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prevăzute la art. 117^1 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa primarul beneficiază de
un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al primarului este
structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale
acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
În vederea îndeplinirii obiectivelor guvernării, autorităţile locale din UAT Aleşd se vor
implica în crearea a noi locuri de muncă prin atragerea unor investitori, atragerea de fonduri
europene, investiţii noi, continuarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare,
reabilitarea infrastructurii de acces în zona turistică a Cetăţii Şinteu Piatra Şoimului, introducerea
unor bonificatii pt stimularea celor care au performanţe scolare, revizuirea inventarelor privind
domeniul public şi privat, finalizarea aplicării legilor funciar, cadastrarea domeniului public şi
privat, implementarea şi la nivelul oraşului Aleşd a sistemului de plată online a taxelor şi
impozitelor locale (procedură de altfel demarată).
Primăria, are sediul pe str. Bobâlna, nr. 3, oraş Aleşd, jud. Bihor, tel. 0259/342539,
01259/342589, email: primaria.alesd@cjbihor.ro.
II Politici publice
Informaţii privind rezultatele implementării Planului strategic instituţional
1.Componenta societate
1.1.Sprijinirea dezvoltării armonioase a societăţii aleşdene prin adoptarea de
măsuri adaptate specificului local
1.1.1. Facilitarea educaţiei generaţiilor tinere prin investiţii şi programe inovative
Construcţia unui corp nou de clădire pentru Liceul Teoretic „C. Şerban” Aleşd.
A fost receptionat Studiul de Fezabilitate pentru proiectul “Extindere cladire Liceu Teoretic
Constantin Serban “cu un corp P+2E, cuprinzand 8 Sali de clasa dispuse pe 2 niveluri si o sala
pentru activitati curiculare si extracuriculare la ultimul nivel, cu valoarea estimata de 3.229.968
lei, inclusiv TVA. Sursa de finantare pentru proiectul respectiv poate fi-Programul National De
Dezvoltare Locala, Obiectivul de investitii “unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv:
grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli
profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat”.
1.1.2. Revitalizarea vieţii culturale din oraş
Proiect de reabilitare a Casei de Cultură din localitatea Aleşd şi transformarea
acesteia într-un centru cultural multifuncțional;
Titlul proiectului:”Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural din orasul Alesd”
Proiectul prevede lucrari de reabilitare si consolidare a constructiei, inclusiv acoperis, renovare
interioara a cladirii, reabilitare grupuri sanitare si recompartimentarea acestora, inlocuirea
instalatiilor sanitare si electrice, inlocuirea instalatiei de incalzire si ventilatie.Deasemenea
obiectivul va fi dotat corespunzator pentru a putea deservi in continuare scopului pentru care a
fost construit.
1.2. Creşterea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii oraşului şi sprijinirea categoriilor
defavorizate sau cu risc de excluziune
1.2.1. Derularea unor programe pentru persoanele vulnerabile şi cu risc de
excluziune social
Dezvoltarea unei strategii de integrare pe termen mediu şi lung a populaţiei rrome;
Luând în considerare faptul că Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea
Comunităţii (DLRC) este noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană
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pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale
de la nivel urban, finanţat, în mod complementar, din Programul Operaţional Capital Uman şi
Programul Operaţional Regional şi având în vedere faptul că dezvoltarea infrastructurii,
promovarea incluziunii sociale şi reducerii gradului de sărăcie în Oraşul Aleşd reprezintă
obiective strategice asumate de Primăria Oraşului Aleşd, in data de 02.08.2016, a fost depus
proiectul “ACCES – Actiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale”, iar in
momentul de fata de fata se afla in faza de verificarea conformitatii administrative si a
eligibilitatii.Contextul proiectului il reprezinta punerea in aplicare a Planului Local de Actiune
pentru aplicarea strategiei guvernamentale de incluziune a minoritatii rome din Alesd, ale carui
masuri au ca scop ameliorarea situatiei socio-economice a romilor pe domenii sectoriale educatia, ocuparea, locuire si infrastructura, cultura, infrastructura sociala, justitie si ordine
publica. Astfel, prin proiect se doreste a fi atinse urmatoarele componenete sociale:
Educatie- Organizarea si desfasurarea programului „A doua sansa” si "Scoala dupa
scoala" respectiv Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatia de nivel prescolar
Ocupare- Sprijin pentru gasirea unui loc de munca si Sprijin pentru infiintarea de afaceri,
Furnizarea de servicii de informare, consiliere si preventive
Furnizarea de servicii in cadrul Centrului de zi pentru copii
Furnizarea de servicii in cadrul Centrului de igiena personala
Furnizarea de servicii in cadrul Centrului de ingrijire pentru batrani
Locuire- Acordarea de ajutoare speciale pentru imbunatatirea conditiilor de locuire
Asistenta juridica pentru reglementare acte diverse
1.2.2. Îmbunătăţirea serviciilor publice oferite locuitorilor din Aleşd
Dotarea spitalului Orăşenesc Aleşd cu un Computer Tomograf.
A fost depus spre finantare proiectul “Realizare constructie si dotare cu Computer
Tomograf pentru deservirea pacientilor Spitalului Orasenesc Alesd”. Proiectul prevede
constructia unui corp langa policlinica din Alesd si dotarea acestuia cu un Computer Tomograf.
Valoarea proiectului este de 620.000 euro.
Imbunatatirea infrastructurii in parcurile din Alesd
1. In anul 2016 a fost incepute lucrarile de modernizare si reabilitare a 3 parcuri din orasul
Alesd, dupa cum urmeaza:
-Parcul de pe strada Nucului
-Parcul din fata liceului Teoretic CT Serban
-Parcul vechi din spatele bl. R
Reabilitarea si modernizarea parcurilor consta in:nivelarea terenului acolo unde acesta
permite, umplerea spatiilor goale pana la acelasi nivel cu pamant, dotarea cu sistem de irigatie,
gazonare, dotare cu cismele de apa, daotare cu bancute si cu echipamente de joaca,
reabilitarea aleilor si dalarea acestora, iluminat ambiental in parcul din fata Liceului Teoretic CT
Serban.
2.In luna noiembrie 2016, a fost depus pentru finantare proiectul CREŞTEREA
CALITĂŢII VIEŢII URBANE – AMENAJARE PARC ARENA SPORTIVĂ si are o valoare totala
de 746.296,20 lei.Contributia proprie a orasului Alesd este de144.077,64 lei. Obiectivul general
al proiectului consta in valorificarea resurselor naturale neutilizate ale oraşului Aleşd în vederea
creşterii calităţii vieţii urbane.
OBIECTIVUL SPEFIC: Amenajarea în 24 de luni a unei zone de agrement şi petrecere a
timpului liber în oraşul Aleşd, str. Arena Sportivă, în suprafaţă de 2450 mp, în vederea
reutilizării şi remodelării spaţiului public al oraşului Aleşd.
1.3. Apropierea autorităţilor publice locale faţă de cetăţeni
1.3.1. Modernizarea infrastructurii autorităţii publice locale pentru a răspunde
nevoilor actuale
- Finalizarea sediului nou al Primăriei şi Consiliului Local;
3|P age

În luna decembrie 2016, a fost receptionate lucrarile.In corpul reabilitat functioneaza
urmatoarele compartimente: Compartimentul Taxe si Impozite, SPCLEP, compartiment achizitii,
compartiment juridic, comp social, compartiment implementare proiecte, serviciul contabilitate.
-Modernizarea infrastructurii autorităţii publice locale pentru a răspunde nevoilor
actuale
In momentul de fata sunt disponibile solutii de plati prin POS, la sediul Primariei Orasului
Alesd, compartimentul Taxe si Impozite
Din anul 2017 vor fi disponibile solutii de acceptare carduri online, prin intermediul
operatorului SNEP(Sistemul National Electronic de Plati.Astfel se ofera populatiei posibilitatea
de a efectua plati direct prin card, pe site-ul www.ghiseul.ro(administrat de agentia pentru
Agenda Digitala a Romaniei), in conditii de siguranta pentru comertul electronic.
2.Componenta economie
2.1. Dezvoltarea economică durabilă a oraşului prin valorificarea resurselor şi
potenţialului local: industrie – energie geo-termală – turism - agricultură
2.1.3. Valorificarea potenţialului turistic al oraşului
-Reabilitarea Cetăţii Piatra Şoimului
Proiectul „CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU - PIATRA
ŞOIMULUI”, a fost depus spre finantare in data de 08.11.2016 si are o valoare totala de
4.543.107,45 lei inclusiv TVA, din care contributia proprie este de 90.862,15 lei.
-Promovarea turismului cultural: Cetatea Şoimului, Castelul şi Schitul din Poiana
Florilor, Biserica de lemn din Peştiş, Biserica Gotică din Tileagd, evenimente
culturale etc.
3.Componenta habitat
3.1. Dezvoltarea infrastructurii oraşului şi rezolvarea disfuncţionalităţilor actuale
3.1.1. Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere
-Realizarea Centurii ocolitoare a Orasului Alesd SUD.
-Program de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere locale
-Semaforizare treceri de pietoni
3.1.2. Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu
utilităţi a oraşului
Realizarea unei strategii energetice pentru UAT Aleşd;
Clarificarea oportunității introducerii gazelor naturale în localitate sau găsirea unei
alternative viabile (solar, peleti);
Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare din oraş.În momentul de faţă se află în
derulare următoarele proiecte:
1. Proiect in derulare”Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu
apa si canalizare in orasul Alesd”, cu o valoare totala de 8.967.988,98 lei inclusiv
TVA.Contributia proprie in proiect este de 1.342.761,32 lei.Finantator MDRAP prin
Programul national de dezvoltare locala.
2. Proiect in derulare:„Reabilitare şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare
ape uzate în localitatea Pădurea-Neagră”- se afla in faza achizitie a lucrarilor de
interventie. Obiectul investitiei il constituie realizarea sistemului de alimentare cu apa,
reabilitarea zonei de captare, reabilitarea gospodarie de apa existenta, respectiv
realizarea sistemului de canalizare centralizat pentru localitatea Padurea Neagra si a unei
statii de epurare moderna.Valoare proiect 5,186,925 RON fara TVA
In data de 03.02.2017 a fost lansata achizitia de lucrari in SEAP.Termenul limita de
depunere a ofertelor este data de 06.03.2017 ora 15:00, iar data limita de evaluare a
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ofertei: 05.05.2017 18:00.Finantator MDRAP prin Programul national de dezvoltare
locala.
3. Proiect in derulare :“Imbunatatirea infrastructurii de apa uzata in Orasul Alesd, Judet
Bihor” cu o valoare totala de 5.736.601 euro fara TVA.Contributia proprie in proiect este
de 1.428.195 euro. Finantator Compania Nationala de Investitii.
3.2. Îmbunătăţirea imaginii arhitectonice a oraşului
3.2.1. Amenajarea unor locuri de agrement
-Dezvoltarea unei baze sportive multifuncționale (eventual în PPP) care să dispună
de o sală de sport acoperita, complex de fitness, bazin de inot, etc.
A fost depusa documentatia in vederea realizarii unui bazin semi-olimpic.
-Reabilitarea şi extinderea arenei sportive existente;
In momentul de fata au fost transmisa catre Compania Nationala de Investitii,
solicitare de finantare pentru reablitarea bazei sportive din Orasul Alesd(Arena Sportiva
Alesd) si reabilitare si modernizare baza sportiva si de agrement Padurea Neagra.
3.3. Sprijinirea conservării naturii în oraş
3.3.1. Implicarea populaţiei în efortul de conservare a naturii
Derularea campaniei „Let’s do it, Romania – Let’s do it, Aleşd”. In anul 2016 a fost
derulata Campania „Let’s do it, Romania – Let’s do it, Aleşd”, la care au participat elevi din
orasul Alesd, locuitori ai orasului Alesd, angajati ai SC Salubri SA, s.a.
4.Componenta educaţie
4.1 Implementarea unui program de modernizare a şcolilor din UAT Aleşd;
4.1.1. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii educationale
Program de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere locale
In momentul de fata au fost transmise catre MDRAPFE solicitari de finantare in cadrul
Programului national de dezvoltare locala pentru urmatoarele obiective de educatie:
1. Obiectivul „Reabilitare si modernizare cresa cartier, Orasul Alesd, judetul Bihor”, cu o valoare
totala de 168.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Oras Alesd 15.000,00 lei inclusiv
TVA
2. Obiectivul “Constructie corp nou Liceul Teoretic Constantin Serban Alesd , judetul Bihor", cu
o valoare totala de 3.229.968,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Oras Alesd
82.418.20,00 lei inclusiv TVA
3. Obiectivul „Reabilitare si modernizare gradinita cu program prelungit Alesd, judetul Bihor”, cu
o valoare totala de 2.175.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Oras Alesd
75.820,00 lei inclusiv TVA
4. Obiectivul „Reabilitare si Modernizare Gradinita cu program normal nr. 3 Pestis, Orasul
Alesd, judetul Bihor”, cu o valoare totala de 202.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie
UAT Oras Alesd 15.000,00 lei inclusiv TVA
5. Obiectivul „Reabilitare si Modernizare Gradinita cu program normal -Str Teiului, Orasul Alesd,
judetul Bihor”, cu o valoare totala de 200.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Oras
Alesd 15.000,00 lei inclusiv TVA
6. Obiectivul “Reabilitare si modernizare corp vechi Liceu Teoretic Ct.Serban,Orasul Alesd,
judetul Bihor”, cu o valoare totala de 620.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Oras
Alesd 43.400,00 lei inclusiv TVA
7. Obiectivul „Reabilitare si modernizare sala multifunctionala Colegiul Tehnic Al.Roman, Oras
Alesd, judetul Bihor”, cu o valoare totala de 420.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie
UAT Oras Alesd 30.000,00 lei inclusiv TVA
8. Obiectivul „Reabilitare si modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al.Roman din Orasul Alesd,
judetul Bihor”, cu o valoare totala de 900.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Oras
Alesd 65.000,00 lei inclusiv TVA
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9. Obiectivul „Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr.1,Orasul Alesd, judetul Bihor”, cu o
valoare totala de 320.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Oras Alesd 25.000,00 lei
inclusiv TVA
10. Obiectivul „ Reabilitare si modernizare Scoala Primara Padurea Neagra, Orasul Alesd,
judetul Bihor”, cu o valoare totala de 450.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Oras
Alesd 20.000,00 lei inclusiv TVA.
Priorităţi pentru perioada următoare
1. Definitivarea si executia contractului de amplasare a semafoarelor la cele 3 treceri de
pietoni.
2. Reabilitarea strazilor din localitate si sate apartinatore.
3. Reabilitarea trotuarelor din localitate.Constructia unui trotuar de E60-Str. Obor-Str.
Ciocarlie-Cartier Soimul langa piata
4. Realizarea capelelor in localitatile apartinatoare(Pestis, Padurea Neagra si Tinaud)
5. Definitivarea situatiei terenului destinat parcului industrial in vederea atragerii unor
investitori.
6. Realizarea studiului de fezabilitate privind oportunitatea introducerii gazului in localitate.
7. Diversificarea activitatilor sportive din oras(motocross, enduro, fotbal, basket, handball,
karate)
8. Finalizarea contractelor de apa –canal pe raza localitatii orasului Alesd
9. Inceperea lucrarilor de reabilitare a sistemului de apa - canal in localitatea Padurea
Neagra
III Transparenţă instituţională
1. Bugetul instituţiei

1.Bugetul local (sursa A)
Venituri totale: 22.078,04 mii lei
Venituri proprii : 10.647,76 mii lei
Venituri de bugetul de stat: 282,74 mii lei
Venituri din cote si sume din impozitul pe venit: 5.706,90 mii lei
Venituri din sume defalcate din TVA : 10.697,46 mii lei
TOTAL VENITURI FUNCTIONARE
03.18.impozit pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare
04.01.cote defalcate din impozitul pe venit
04.04. sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
07.01.01.impozit pe cladiri de la persoane fizice
07.01.02.impozit pe cladiri de la persoane juridice
07.02.01.impozit pe terenuri de la persoane fizice
07.02.02.impozit pe terenuri de la persoane juridice
07.03.taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru
07.50.alte impozite si taxe pe proprietate
11.02.sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate (invatamant,asitenti si indemnizatii persoane cu
handicap, Evidenta populatiei, ajutor pt incalzire locuinte
persoane cu ajutor social)

16.553.230
149.400
4.988.900
718.000
500.000
1.100.600
345.000
200.000
90.000
150
10.280.460
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11.06.sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale
11.09.sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului
particular sau confessional acreditat
12.07.taxe hoteliere
15.01.impozit pe spectacole
16.02.01.taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice
16.02.02.taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice
16.03.taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare
16.50.alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurare de activitati
18.50.alte impozite si taxe
30.05.30.alte venituri din concesiuni si inchirieri
33.08.venituri din prestari servicii
33.10.contributia parintilor pentru intretinerea copiilor la crese
33.50.alte venituri din prestari servicii si alte activitati
34.02.taxe extrajudiciare de timbru
35.01.02.venituri din amenzi
35.50.alte amenzi,penalitati si confiscari
36.32.03.sume provenite din finantarea bugetara a anilor
precedenti
37.01.donati si sponsorizari
37.03.varsaminte din sectiunea de functionare pentru
finantarea sectiunii de dezvoltare
43.34.subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei
42.41.subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
43.30.subventii primite de la bugetul judetului pentru plata
drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale
speciale
TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE

348.000

16.553.230

51.Autoritati executive, din care:

1.931.800

-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
54.Alte servicii publice ( ev.populatiei), fond de rezerva,
din care:
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale
55.Datorie publica si imprumuturi, din care:
-comisioane si alte costuri
-dobanzi aferente creditelor interne

1.189.300
742.500
127.000

69.000
10.000
160
350.000
400.000
55.000
132.000
320.000
400.000
171.000
20.000
42.000
20.000
429.000
350
140.000
27.760
-5.111.390
13.540
242.160
102.140

102.000
25.000
0
88.000
11.000
77.000
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61.Siguranta nationala, din care:
-cheltuieli materiale
65.Invatamant, din care:
Liceul Teoretic Constantin Serban
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care
beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale
Colegiul Tehnic Alexandru Roman
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care
beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale
Gradinita Baptista Tinaud
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
Orasul Alesd
-tichete de gradinita
66.Sanatate (Medicina scolara , asistent si mediator
sanitar) din care:
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
67.Cultura, Tineret, Sport, Biblioteci,din care:
-cheltuieli de personal -biblioteca
-cheltuieli de personal –intretinere parcuri
-cheltuieli materiale -biblioteca
-cheltuieli materiale -parcuri
-cheltuieli zilele orasului, transport elevi, handbal
-asociatii sportive, fotbal, ,karate
-biserici
68.Asistenta sociala, din care:
-cheltuieli de personal si indemnizatii pers cu handicap
-cheltuieli de personal –centru obor
-cheltuieli de personal -cresa
-cheltuieli de personal –centru de zi
-cheltuieli de personal -cantina
-cheltuieli materiale –centru obor
-cheltuieli materiale -cresa
-cheltuieli materiale –centru de zi
-asociatii si fundatii sociale
-ajutor incalzire , ajutoare de urgenta si de deces
70.Servicii, Iluminat, Piata, Alimentare cu apa, din care:
-cheltuieli de personal -piata

105.000
105.000
9.450.140
5.217.340
4.437.200
698.000
82.140
4.157.800
3.444.800
693.000
20.000
69.000
59.000
10.000
6.000
6.000
208.000
198.000
10.000
978.260
92.500
33.500
67.000
200.000
155.260
150.000
280.000
2.145.480
1.504.460
68.070
115.000
131.880
99.070
37.000
81.000
44.500
12.000
52.500
779.550
129.550
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-cheltuieli iluminat public
-ramburasari de credite interne
74.Protectia mediului, Salubrizare, din care:
-cheltuieli materiale
84.Drumuri ,Strazi, din care:
-cheltuieli materiale
87.Alte actiuni economice, din care:
-cheltuieli materiale

435.000
215.000
220.000
220.000
120.000
120.000
400.000
400.000

TOTAL VENITURI DEZVOLTARE

5.524.810

37.04. Varsaminte din sectiunea de functionare

5.111.390

39.07.Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului

66.200

privat
42.20.Subventii de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor

27.040

finantate din fonduri externe nerambursabile
42.65.Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

0

45.02.01.Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

320.180

FEDR
TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE

6.805.050

51.Autoritati executive, din care:
Modernizare sediu vechi Primarie
65.Invatamant , din care:

946.000

-Liceul Teoretic Constantin Serban:
Proiect tehnic,reabilitare instalatie electrica
Dotari, mobilier
-Colegiul Tehnic Alexandru Roman:
Reabilitare cladire veche
Dotari,sistem supraveghere video,climatizare
66.Sanatate, din care:
Transfer credite investitii catre Spital Orasenesc Alesd, de
la:
Directia de Sanatate Publica Bihor

237.000
164.000
73.000
370.000
320.000
50.000
584.000

Bugetul local al Orasului Alesd

391.000

67.Cultura, recreere,parcuri, din care:

348.000

Reabilitare parc centru Orasul Alesd

85.000

Reabilitare sala de sport Arena sportiva

58.000

Proiectare Parc ANL Orasul Alesd

37.000

Avize, consultanta si Proiectare
Cetatea Piatra Soimului
70.Servicii,iluminat, gaze, apa si canal

168.000

607.000

193.000

1.487.600
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Extindere retea electrica Valea de Sinteu

181.000

Servicii de audit energetic,certificat energetic

108.000

Cadastrare strazi pentru intocmire SF alimentare cu gaz a
Orasului Alesd
Reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare

98.600
1.100.000

84.Drumuri ,strazi, din care:

1.329.450

Asfaltari,plombari, reparatii strazi si drumuri Orasul Alesd

969.000

Achizitie semafoare Orasul Alesd

150.000

Achizitie terenuri pentru drumuri

210.450

87.Alte actiuni economice, din care:

1.503.000

Wc public

120.000

Echipamente de joaca,pavaje, trotuare, peisagistica parcuri
Orasul Alesd
Actualizare Proiect Tehnic Casa de Cultura

430.000

Achizitie terenuri

45.000

Lucrari reparatii la Colegiul Alexandru Roman
( poarta, drenaj, trotuar)
Dalare trotuoare Orasul Alesd si pavare curte Liceul
Constantin Serban
Reabilitare sant pluvial Ulita Marghitii

14.000
200.000

Reparatii drumuri, decolmatare vale Pestis,

560.000

Platforma balastrata langa strand , pietruiri, Orasul Alesd

80.000

DEFICIT

-1.280.240

15.000

99.000

2. Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
(sursa E+F)
Venituri totale: 12.855,03 mii lei
Venituri nefiscale: 11.918,03 mii lei
Venituri de la bugetul de stat: 574 mii lei
TOTAL VENITURI FUNCTIONARE
12.163.030
30.05.30.alte venituri din concesiuni si inchirieiri -piata
33.05.taxe si alte venituri in invatamant, din care:
Liceul Teoretic Constantin Serban
Colegiul Tehnic Alexandru Roman
33.21.venituri din contractele incheiate cu casa de asigurari
sociale de sanatate
33.30. venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate
publica din sume de la bugetul de stat
33.31. venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate
publica din venituri proprii de la Ministerul Sanatatii
33.50.alte venituri din prestari servicii si alte activitati Spitalul

235.000
334.430
311.100
23.330
10.558.000
250.000
58.000
194.000
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Oradenesc Alesd
36.32.03.sume provenite din finantarea bugetara a anilor
precedenti
36.50.alte venituri- Cantina Sociala
37.01.donati si sponsorizari
37.03.varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare
37.50.alte transferuri voluntare
43.10.subventii de la bugetele locale pentru finantarea
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
43.33.subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari
sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE

12.163.030

65.Invatamant, din care:
Liceul Teoretic Constantin Serban
-cheltuieli materiale
Colegiul Tehnic Alexandru Roman
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-burse
66.Sanatate, din care:
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-burse
70. Piata, din care:
-cheltuieli materiale
87. Cantina sociala, din care:
-cheltuieli materiale

334.430
23.330
23.330
311.100
20.160
270.940
20.000
11.413.600
7.120.000
4.291.600
20.000
235.000
235.000
180.000
180.000

TOTAL VENITURI DEZVOLTARE

692.000

36.32.02.sume provenite din finantarea bugetara a anilor
precedenti
37.04. Varsaminte din sectiunea de functionare

7.000

1.000
180.000
91.600
-90.000
9.000
120.000
222.000

90.000

43.14.Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor
de capital din domeniul sanatatii
43.16.01.Subventii de la bugetul de stat pentru bugetele locale
pentru finantarea aparaturii medicale si echipamente in sanatate
TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE

271.000

66.Sanatate, din care:
-cheltuieli de investitii , aparatura si reabilitare spital

692.000
692.000

324.000
692.000

3.Bugetul creditelor interne
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In cursul anului 2016 , in baza contractului RQ14021749679515 / 05.08.2014, incheiat
cu CEC Bank SA, s-a intocmit bugetul creditelor interne in valoare de 7.128.180 lei pentru
cofinantarea proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare, a statilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile
cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori”.
TOTAL VENITURI DEZVOLTARE
7.128.180
41.07.02.01.Sume aferente creditelor interne

7.128.180

TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE

7.128.180

74.07.06.Canalizare, din care:
7.128.180
-cheltuieli de capital , cofinantare CNI
7.128.180
Programul de investiţii publice este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul raport.
2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice
Lista contractelor de achiziţii încheiate de instituţie:
Nr.
crt.
1.

Obiectul contractului

2.

Achiziţie produse -50 agende
personalizate
Proiectare prelungire reţea electrica şi
iluminat public Peştiş - Valea de Şinteu
Achiziţie servicii mentenanţă tehnică
produse software pachet ASYS- servicii
de contabilitate bugetara institutii mari
Achizţie servicii de întocmire proiect
tehnic parc ANL , str. Arena Sportiva”
Achizţie servicii de
proiectare în
vederea înlocuirii sistemelor de încălzire
clasice cu sisteme eficiente- faza SF”
Achiziţie material antiderapant numai la
solicitarea achizitorului.

3.
4.

5.
6

7

Achiziţie produse -2 caluclatoare

8

Achiziţie - Containe sanitar

9

Achiziţiei servicii de
măsurători
topografice pentru punerea în posesie
cu pădure sitută pe raza Ocolului sivic
Aleşd , parcelele denumite:
a.Valea
de
ŞinteuMuşet
(UA2018,2019,221,223), fiind un număr
de 32 parcele individuale în total 34,97
hectare,
b. Tinăud -Meie (UA6,7,8,10 ), fiind un
număr de 36 parcele individuale în total

Valorea
contractului
3479,98 lei
625 lei
4500 LEI

Procedura
de achiziţie
Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa

Numele
câştigătorului
SC AMETIST COM
SRL
SC AMETIST COM
SRL
SC AMPER PROIECT
SRL
SC AQPA SYS SRL –D

1150 lei / LUNĂ

Achiziţie directa
on-line

22.000

Achiziţie directa
on-line

SC ARHIPLAN INVEST
SRL

15.000

Achiziţie directa
on-line

SC ARHIPLAN INVEST
SRL

-SORT 0-4 natural -34
lei/mc, 23 lei/tonă fără TVA
-SORT 0-4
concasat-43
lei/mc, 28 lei/tonă fără TVA
-încărcător frontal 4mc -120
lei/oră fără TVA
-autobasculante 30 tone,
8x4- 60 lei /oră fără TVA
33.500 lei

Achiziţie directa

SC BETON
CONSTRUCT SRL

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line

SC BLUE CONTAINER
SRL
SC CAN TOPOCAD
SRL

32.000
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10
11

12

12,60 hectare ,
c.laDN1H-Văratec
(UA157,158,159,161), fiind un număr de
60 parcele individuale în total 78,80
hectare constând în:
-măsurarea suprafeţelor trupurilor de
pădure pentru identificarea suprafeţelor
reale ale acestora
-parcelara trupuzlui de pădure măsurat
potrivit drepturilor de proprietate
individuale validate
- trasarea în teren a parcelelor şi
materializarea trasării cel puţin capete
şi în mijlocul parcelei
- întocmirea extrasului de plan parcelar
pentru fiecare parcelă individuală
(suprafaţă /nr. Top şi /U.A, vecini ,
distanţe etc)la scara 1:2880, 1:1000
Achiziţie lucrării ,, Drum pietruit în
spatele Strandului Aleşd –partea a II
Achiziţie lucrării de balastare drum de la
bl. X11-X12 până la platforma balastată
de lângă Strand”
Achiziţiei material antiderapant numai la
solicitarea achizitorului

13

Achiziţie servicii de dezapezire pe
sectorul cuprins întreE60 şi str. Crişul
Repede , zonă care cuprinde toate
străzile si rezerva in caz de nevoi la
solitatea achizitorului,
in perioada
noiembrie 2016 – martie 2017

14

Achiziţie lucării de dalare pentru
acoperit rigola betonat pe starda
Salcamilor –Alesd ”
Achiziţie lucrării de confectionat si
montat dale beton
Achiziţie lucrării platformă betonata-cu
racord la instalatia de canalizare
Achiziţie lucrări de reparaţii la sala de
sport situata în oraşul Aleşd pe str.
Arena Sportiva
Achiziţie lucrării de instalare de garduri ,
de balustrade şi de dispozitive de
siguranţă
Achiziţie lucrării de amenajare şanturi
pluviale din beton armat pe uliţa
Marghitii în loclitatea Pestiş
Achiziţie lucrării de canalizare menajeră
şi reţea de apă pe strada Nucului nr.1
Achiziţie lucării de canalizare menajeră şi
aşimentare cu apa str. Nucului, 2
Achiziţie lucării de canalizare menajeră şi
reţea de apă în localitatea Tinăud

15
16
17

18

19

20
21
22

7.952,28 lei

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line

SC CAPITALIST
PRODCOM SRL
SC CAPITALIST
PRODCOM SRL

Achiziţie directa

SC CAPITALIST
PRODCOM SRL

Achiziţie directa

SC CARGOTRONIC
SRL

Achiziţie directa

SC COMAGRO IMEX
SRL

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line

SC COMAGRO IMEX
SRL
SC COMAGRO IMEX
SRL
SC COMAGRO IMEX
SRL

61.200 lei

Achiziţie directa
on-line

SC CRISIS
CONSTRUCT SRL

53.340 lei

Achiziţie directa
on-line

SC CRISIS
CONSTRUCT SRL

45.094 lei

Achiziţie directa

SC CRISIS
CONSTRUCT SRL
SC CRISIS
CONSTRUCT SRL
SC CRISIS
CONSTRUCT SRL

11.375,62 lei

-nisip concasat spalat 26 lei
/ mc fara TVA
-nisip natural 28 lei / mc
fara TVA
-Auto cu lamă având un
tarif de 60 lei/oră făra TVA
-Auto cu răspânditor având
un tarif de 60 lei/oră făra
TVA
-Material
antiderapant
având tarif de 55 lei/tonă
fără TVA
8.197, 69 lei

1863,76
3.489,66lei
48.000 lei

99.443,3 lei

Achiziţie directa

65.490 lei

Achiziţie directa
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23.

Achiziţii produse de igiena pt Cresa

1238,39 lei

Achiziţie directa
on-line

24.

Achiziţie produse de igiena

1.254,90

Achiziţie directa
on-line

25.

Achiziţii de lucrarii de arhitectura
peisagistică a parcurilor
Achiziţii lucrări de construcţii de căi de
acces pentru pietoni
Achiziţii servicii de audit energetic şi
obţinerea certificatului de performanţă
energetica la instituţiile publice
următoare: Grădiniţă , Creşă , Liceul
Teoretic C.Şerban , Colegiul Tehnic
A.Roman , Policlinica , Spital, Spital TBC
Refacere instalaţie electrică Centrala
termică Şcolaă general Pădurea Neagră
şi executare instalaţie iluminat public
parc Pădurea Neagră.
Demontare corpuri de iluminat vechi şi
montare corpuri iluminat LED în oraşul
Aleşd
Demontare corpuri de iluminat vechi şi
montare corpuri iluminat LED, montat
stâlpi iluminat pe raza oraşului Aleşd
Achiziţie servicii de transportul pe ruta
Pădurea Neagră - Aleşd şi retur
Achiziţie 2 cismele pentru apa potabila
+robinet
Achiziţie servicii de dezapezire pe
sectorul repartizat- localitatea Peştiş pe
Valea de Şinteu şi uliţele aferente si
rezerva in caz de nevoi la solitatea
achizitorului, in perioada noiembrie
2016 – martie 2017

136.800 lei

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line

26
27

28

29

30

31
32
33

83.408,05
60.000

SC ELECTRO
DESINGN CONCEPT
SRL

2680,37 lei

Achiziţie directa

SC ELESAL SRL

14.358,84 lei

Achiziţie directa

SC ELESAL SRL

27.204,15lei

Achiziţie directa

SC ELESAL SRL

4520,15 LEI/luna

Achiziţie directa

1.100lei

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa

SC GAD ASER TRANS
SRL
SC HELMAT SRL

34

Achiziţie obiecte de joaca

-1 Autospecială 4x4 - avand
tarif de 60 lei/ora fara TVA
-1 utilaj multifuncţional
echipatpentru
dezăpezire
dotat
cu
instalaţii
performante şi lame cu
protecţie de cauciuc- avand
tarif de 60lei/ora fara TVA
-material antiderapant
având tarif de 55 lei/tona
fara TVA
126.231

35

Achiziţie lemne de foc de esenţă tare

68.200 lei

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa

36

Achiziţie servicii de întreţinere şi
reparaţii la sistemele de calcul(
hardware)întreţinerea
reţelei
de
calculatoare

400 lei / lună

Achiziţie directa

Achiziţie servicii de
măsurători
topografice şi întocmirea cadastrului
pentru parcuri şi spaţii verzi

-măsurători topo,
identifăcări şi planuri de
situaţie imobile -290
lei/imobil fărăTVA
-crearea bază de date G.I.S 290 lei/imobil fărăTVA
-documentaţie cadastrală

37

SC DAN TRAIAN
IMPORT EXPORT
SRL
SC DAN TRAIAN
IMPORT EXPORT
SRL
SC DECOPLANT
FLORA SRL
SC DORAMIX SRL

SC IRIMITA TRANS
SRL

SC LAVITEX PROD
SRL
SC BRIDGELIN SRL

SC MAN SOFT SRL

Achiziţie directa
on-line

SC MARATOPCAD
SRL
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pentru întabulări imobile290lei/imobil fără TVA
38

Achiziţie servicii de
măsurători
topografice pentru punerea în posesie
cu pădure sitută pe raza Ocolului sivic
Marghita parcela denumită Frapsin
(UA50,51,52,53,54,55), fiind un număr
de 88 parcele individuale în total 140,33
hectare, constând în:
-măsurarea suprafeţelor trupurilor de
pădure pentru identificarea suprafeţelor
reale ale acestora
-parcelara trupuzlui de pădure măsurat
potrivit drepturilor de proprietate
individuale validate
- trasarea în teren a parcelelor şi
materializarea trasării cel puţin capete
şi în mijlocul parcelei
- întocmirea extrasului de plan parcelar
pentru fiecare parcelă individuală
(suprafaţă /nr. Top şi /U.A, vecini ,
distanţe etc)la scara 1:2880, 1:1000
Achiziţie studiu geotehnic pe o distanţă
de 28 km pentru reţeaua de distribuţie
gaz , în oraşul aleşd , jud. Bihor- în 4
exemplare originale şi 1 exemplar
electronic
achiziţie mobilier pentru birouri

25.520

Achiziţie directa
on-line

SC MARATOPCAD
SRL

31.000 lei

Achiziţie directa
on-line

SC MISTRAR PROIECT
SRL

7.164 LEI

Achiziţie directa

41

Achiziţie piatra si produse concasate de
balastieră.

Achiziţie directa

42

Achiziţie servicii antemăsurătoare şi
liste de cantităţii
Achiziţie servicii de cadastru sistematic

- piatra sparta 0 - 31,5 mm23 lei tona fara TVA
- piatra sparta 40 - 63 mm23 lei /tona fara TVA
- piatra sparta 0 - 63 mm –
23 lei/tona /fara TVA
2.500

I.I. TOROK ATTILA
OLIVER
SC NEESU
COMPREST SRL

Achiziţie directa

SC OCTINOS SRL

6.600lei

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line

P.F. A. OROS CASIAN
GEODEZ
PFA NEGREAN
TEODOR

39

40

43
44

45

46
47
48
49

Achiziţie servicii de dirigenţie de şantier
pentru lucrarile de
extindere şi
reabilitare reţea apă-canal pe raza
oraşului Aleşd
Achiziţie lucrării amenajare strada Sipot
Pestis
Achiziţie lucrări de
asfaltare în
localitatea Peştiş , uliţa marghitii
Achiziţie lucrării de asfaltare strada
Nucului, Aleşd
Achiziţie covoare asfaltice şi reparaţii
covoare asfaltice pe raza u.a.t. Aleşd
Achiziţii servicii de dezapezire pe
sectorul repartizat- localitatea Peştiş –
str. Valea Morii şi uliţele aferente , în
oraşul Aleşd - de la str. Bucegi până la

4.200 lei fără TVApe lună

63.861,96

85.000 lei

Achiziţie directa
on-line

196.248,55

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa

101.228,61 lei

Achiziţie directa

-1 Excavator Ford avand
tarif de 60lei/ora fara TVA
-1 Excavator
Caterpillar
avand tarif de 60lei/ora fara

Achiziţie directa

SC PAFNIC
CONSTRUCT
SC PAFNIC
CONSTRUCT
SC PAFNIC
CONSTRUCT
SC PAFNIC
CONSTRUCT
SC PAFNIC
CONSTRUCT

SRL
SRL
SRL
SRL
SRL
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51
52
53
54

55
56
57
58

59

str. Sanatorului si rezerva in caz de
nevoi la solitatea achizitorului,
in
perioada noiembrie 2016 – martie 2017

TVA
-1 Autospecială echipată
pentru dezăpezire cu lamă
şi răspânditor având tarif de
60 lei /oră fără TVA
-material
antiderapant
NISIP+ SARE 55 lei/tona fara
TVA

Achiziţii lucării de prelungire retae
alimentare cu apa in Pestis si Alesd
Achiziţii lucării de reparatii covoare
asfaltice pe raza oraşului Aleşd
Achiziţii lucării de decolmatat si indiguit
văi PEŞTIŞ
Achiziţii servicii de inchiriat -excavator
pe şenile 25 tone+picon,
- excavator pe pneuri 15 tone,
-buldoexcavator
,
buldoexcavator
Carterpilar , -autobasculanta 8x4, cilindru compactor, ori de cate ori va fi
solicita de catre achizitor,

16.832,73lei

Achiziţie directa

112.500 lei

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa

-excavator pe şenile 25
tone+ picon - pretul este de
120 lei/ora fara TVA
-excavator pe pneuri 15
tone - pretul este de 100
lei/ora fara TVA
-buldoexcavatorpretul
este de 60 lei/ora fata TVA
-buldoexcavator carterpilarpretul este de 60lei/ora fara
TVA
-autobasculanta 8x4 pretul
este de 4 lei/km fara Tva şi
50 lei/ora de stationare fara
TVA ,
-cilindru compactor – pretul
este de 75 lei/ora fara TVA ,
ori de cate ori este solicita
de cate achizitor

Achiziţie directa

Achiziţie lucării de amenajare strada
Horea –oras Alesd
Achiziţie lucării de reparatii drum cimitir
Padurea Neagra
Achiziţie lucrarii de montat pavaj şi
montat borduri
Achiziţie: Balustradă – 30 metrii( din
teavă rotundă)
-Indicatoare rutiere -17 bucăţi
-Gratar canalizare-0,80mp
-Balustrade -54 metri( din teavă pătrată
cu zapi)
-Etajere de arhive-17 metri
-Balustrade 16 metri( din teavă părtată )
-Garduri metalice -105 metri”
-Lucrari de acoperire cu placi metalice la
Centru Multifuncţional Obor
Achiziţie lucării de transport montat,
demontat , retransportat cabine de
votare pe raza oraşului Aleşd
-Gratar pentru canalizare -1,5 mp situate
lângă parcul de lângă Liceul Teoretic

132.533,59

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa

153.521,28

127.562,17
56.325 lei
27.679lei

4.490

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line

Achiziţie directa
on-line

SC PAFNIC
CONSTRUCT
SC PAFNIC
CONSTRUCT
SC PAFNIC
CONSTRUCT
SC PAFNIC
CONSTRUCT

SRL
SRL
SRL
SRL

SC PAFNIC
CONSTRUCT SRL
SC PAFNIC
CONSTRUCT SRL
P.F.A. FILIP NELU
P.F.A.MOCAN
TEODOR

P.F.A.MOCAN
TEODOR
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60
61

62

63

64

65

66
67

68
69

70
71

72

73

74

C.Şerban
-Vopsit- curatat rugină şi vopsit 62 m
balustrade cu 2 bare paralele la urcarea
spre cimitir
-Usi metalice-2 bucată cu stalpi de
susţinere având dimensiunile de 2x1 m
la balustrade din parcul de la Liceul
Teoretic C.Serban Aleşd
-Panouri
afişare4
bucăţi
de
dimensiuni:2300mmx1000x1,5mm/pano
u cu înălţimea picioarelor de 1500mm
-Ansamblu de structure metalice-2
bucăţi la Piaţa Agroalimentară
Achiziţie lucării de reparaţii curente la
diferite obiective ale Primăriei Aleşd
Achiziţie lucrari de drenaj şi lucrări de
suprfaţă la Colegiul Tehnic A.Roman
Aleşd – 81 4860 lei m”
Achiziţii lucrari
de confectionat şi
montat stâlpi din teva şi porţi metalice
cu ramă din profil oţel la Colegiul Tehnic
A.Roman Aleşd
Achiziţie lucrari de construcţii de
trotuare la Colegiul Tehnic A.Roman
Aleşd
Achiziţie lucrarii – acoperis la Centru de
zi pentru persoane vârstnice
Achiziţie servicii de
dezinsecţie pe raza teritorială a U.AT.
oraş Aleşd
Achiziţie lucării de dalare Curte Liceul
Teoretic Constantin Serban Alesd
Achiziţie lucării de amenajare gard si
dalare parcare la Liceul Teoretic
Constantin Şerban Alesd
Achiziţie lucării de dalare trotuar strada
Bobalna , Alesd
Achiziţie lucării de amenajare gard
Primarie
si dalare curte si aleea
pietonala str.bobalna ( în suprafaţă de
470mp
Achiziţie servicii de recrutare manager la
SC SALUBRI SA
Achiziţii servicii de recrutare membrii
consiliu de administraţie la SC SALUBRI
SA
Achiziţii de serviciide proiectare de
consolidarea şi reabilitare a ruinelor
cetăţii Piatra Şoimului , fazele DALI,
DTAC, PT+DE”
Achiziţii servicii de
topografie şi
cadastru pentru întocmirea S.F. –ului
pentru reţeaua de distribuţie a gazului în
oraşul Aleşd
Achiziţii produse drapel RO exterior
135x90 cm material import-10 bucăţi

31.900 lei
4860

1836 lei

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line

4186 lei

Achiziţie directa
on-line

2.405 lei

Achiziţie directa
on-line

SC RALGEO
CONSTRUCT SRL
SC RALGEO
CONSTRUCT SRL

SC RALGEO
CONSTRUCT SRL
SC RALGEO
CONSTRUCT SRL

SC RALGEO
CONSTRUCT SRL
SC RATUS COM SRL

6.972,7 lei

Achiziţie directa
on-line

80.349,95

Achiziţie directa

SC REBADI CONS SRL

51.087,83

Achiziţie directa

SC REBADI CONS SRL

26.474,79 lei

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa

SC REBADI CONS SRL

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line

SC ROMARKETING
SRL
SC ROMARKETING
SRL

99.477,93 lei

Achiziţie directa

SC RESTITUTOR
PROIECT SRL

95.800

Achiziţie directa
on-line

SC ROEXPERTCAD
SRL

1596 lei

Achiziţie directa
on-line

SC ROMSTEMA 2011
SRL

65.991,36 lei

1600
4500

SC REBALDI CONS
SRL
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76

Drapel UE exterior 135x90cm material
import-12 bucăţi Drapel NATO exterior
135x90cm-12 bucăţi
Achiziţii de servicii de cosit spaţii verzi

77

Achiziţi servicii de dezapezire pe sectorul
repartizat- localitatea Tinaud- strazile
laterale si rezerva in caz de nevoi la
solitatea achizitorului,
in perioada
noiembrie 2016 – martie 2017

78

Achiziţii servicii de dezapezire pe
sectorul cuprins întreE60 şi Dealul Viilor
, înecpând cu str. Arena Sportivă şi
terminând cu str. Bucegi în jurul Bisericii
Reformate Aleşd si rezerva in caz de
nevoi la solitatea achizitorului,
in
perioada noiembrie 2016 – martie 2017

79

Achiziţii pachete de sărbatori pentru
Craciun -copii
Achiziţii pachete produse de curatenie
pentru Centru de zi
Achiziţie lucrările de proiectare si
montare semafoare pentru 3 treceri de
pietoni în oraşul Aleşd ( obţinerea
autorizaţiei de la CNADR)
Achiziţie servicii de
asistenta
informatica şi întreţinere a reţelei de
calculatoare din cadrul SPCLEP
Achiziţie produse de birotica şi papetarie

81
82

83

84

0,13 lei/mp fara TVA

Achiziţie directa

SC SALUBRI SA

- 1 Buldoexcavator avand
tarif de 60lei/ora fara TVA
- 1 Tractor având tariffde
60 lei/ora fără TVA
- material antiderapant 55
lei/tona fara TVA
-Rabă cu lamă având un
tarif de 60lei/ora de
acţionare fără TVA
-Buldoexcavator având un
tarif de 60lei/ora de
acţionare fără TVA
-Volă având un tarif de
60lei/ora de acţionare fără
TVA
-Autogreder având un tarif
de 60lei/ora de acţionare
fără TVA
-Iveco având un tarif de
60lei/ora de acţionare fără
TVA
-Tractor cu plug având un
tarif de 60lei/ora de
acţionare fără TVA
-Rabă cu 2 deservenţi având
un tarif de 60lei/ora de
acţionare fără TVA

Achiziţie directa

SC SAS ŞI FII SRL

Achiziţie directa

SC SEC LOGISTIC SRL

Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line
Achiziţie directa
on-line

SC SELGROS CASH &
CARRY SRL
SC SELGROS CASH &
CARRY SRL
SC EUROSIC
SYSTEMS SRL

150lei fără TVA pe
lună

Achiziţie directa
on-line

SC MAN SOFT SRL

4.930,48

Achiziţie directa
on-line

ASOCIAŢIA TINERII
SURDO-MUŢI DIN
ROMÂNIA

2400 LEI
1.295,92
107.520 lei

În 2016 numărul de procese de achiziţii pe categorii, a fost de 44. Din totalul achiziţiilor
desfăşurate pe parcursul anului 2016, prin sistemul electronic SEAP s-au realizat aproximativ
80%.Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii, este de 7 zile. Nu
au fost contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. A fost anulată o
singură procedură de achiziţie publică.
3. Informaţii despre litigii în care este implicat oraşul Aleşd
Pe rolul instanţelor de judecată s-au regasit în 2016 un număr de 160 de litigii, din care
125 s-au format în 2016. Acestea au avut ca obiect:
-deschiderea procedurii de insolvenţă - 15 dosare
18 | P a g e

-fond funciar
-6 dosare
-contestaţii la executare -30 dosare
-pretenţii bămeşti -11 dosare
-plângeri contravenţionale -2 dosare
-reexaminarea sancţiunilor contravenţionale şi înlocuirea lor cu muncă în folosul
comunităţii – 61 dosare
Dintre acestea, 91 de procese au fost câştigate, 10 au fost pierdute, iar restul se
regăsesc încă pe rolul instanţelor de judecată.
4. Organigrama instituţiei – Anexa nr. 2 la prezentul raport
Persoanele cu funcţii de conducere din Primăria Aleşd:
-Todoca Ioan
-primar
-Kajanto Paul
-viceprimar
-Lauran Nicoleta
-secretar UAT
-Dem Stelian
-şef serviciu contabilitate
-Cociorva Gheorghe
-şef serviciu SPAS
-Botiş Dan
-şef birou agricol şi cadastru
-Botiş Paulina
-şef birou administraţie publică
Avem în instituţie un număr de 117 posturi ocupate şi 57 posturi disponibile(inclusiv
asistenţi personali).
5.Informaţii despre managementul resurselor umane
În ce priveşte fluctuaţia de personal, în cursul anului 2016 şi-au încetat activitatea un
număr de 6 persoane şi s-au angajat 19 (inclusiv asistenţi personali).
Au fost organizate un număr de 13 concursuri, din care 2 pentru promovare în grad.
În ce priveşte fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere, şi-au încetat activitatea 3
angajaţi (primar, viceprimar, şef serviciu contabilitate) şi s-au angajat alte 3 persoane pe aceste
posturi.
Nu am avut funcţii de conducere exercitate temporar.
Venitul mediu în instuţie este de 1926 lei. Se acordă un singur spor, persoanelor
autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul Electoral.
IV Relaţia cu comunitatea
1.Raport de activitate Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul raport.
2.Raport de activitate Legea nr. 52/2003, republicată, este prevăzut în Anexa nr. 4 la
prezentul raport.
3.Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate
Primaria oraşului Aleşd avea în 2016 un singur act de înfrăţire cu localitatea Kaba din
Ungaria.
V Legislaţie
În anul 2016 au fost iniţiate un număr de 98 proiecte de hotărâri:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi particular de pe raza oraşului Aleşd, pentru anul şcolar 2016- 2017
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2.Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr.416/2001, privind
venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2016.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor alimentare
distribuite în cadrul Programului POAD 2015- 2016, pentru persoanele prevăzute la art.
3(1)lit.”h” din HG nr. 799/2014 privind implementarea POAD, cu modificările şi completările
ulterioare.
4.Proiect de hotărâre privind asumarea PLANULUI DE ACŢIUNE pentru aplicarea
strategiei guvernamentale de incluziune a minorităţii rome din Aleşd realizat în cadrul
programului ROMACT pentru perioada 2016- 2020.
5.Proiect de hotărâre privind actualizarea listei cu bunurile proprietate publică date în
administrarea Liceului Teoretic”Constantin Şerban”.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizilor
nr. 30014 şi 30015 constituite în fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativteritoriale Aleşd.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a
oraşului către d-ul Pop Dumitru Florin Sebastian.
8.Proiect de hotărâre ivind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a
oraşului către d-ul Bit Ionuţ Gabriel.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a
oraşului către d-na Antal Floare.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al oraşului Aleşd pe anul
2016.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2016.
12.Proiect de hotărâre privind avizul de principiu cu privire la un schimb de immobile între
oraşul Aleşd şi d-ul Herman Francisc
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea spitalului orăşenesc Aleşd a
unor spaţii situate la parterul clădirii CLA, respectiv în corpul C8, imobil înscris în domeniul
public al oraşului Aleşd.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a
oraşului către d-na Todoca Florina-Elena şi d-ul Todoca Ioan- Coloman
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 314 în
suprafaţă de 90 mp înscris în CF nr. 100038 Aleşd din domeniul public al oraşului în domeniul
privat al oraşului Aleşd
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 101653 în
suprafaţă de 62 mp înscris în CF nr. 101653 Aleşd din domeniul public al oraşului în domeniul
privat al oraşului Aleşd,
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a
imobilului cu suprafaţa de 388 mp, din top 892 şi 893, în vederea atribuirii numărului cadastral
de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a
imobilului cu suprafaţa de 1519 mp, din nr. top 898, 901/3 şi 914, în vederea atribuirii numărului
cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui cabinet medical stomatologic
situat în incinta Policlinicii Aleşd.
20.Proiect de hotărâre prvind aprobarea Rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe
anul 2016
21.Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015
22.Proiect de hotărâre privind completarea Programului de achiziţii publice pe anul 2016
aprobat prin HCL nr. 16/2016
23.Privind aprobarea modificării HCL nr. 99/2015, privind aprobarea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2016
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24.Proiect de hotărâre pentru modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul
2016 pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Aleşd
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcţii publice vacante de
execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei de serviciu situată în Aleşd,
bl. A1, ap. 2
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie public a terenului identificat
cu nr. cadastral 103735 Aleşd în suprafaţă de 1334 mp
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a
oraşului către S.C. Fildenis S.R.L.
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor cote părţi din terenurile
identificate cu numerele topografice 1283/3, 1283/6 şi din nr. cadastral 100829 Aleşd situate în
intravilan
30.Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului local Aleşd
nr. 14/2007 privind avizarea reconstituirii dreptului de proprietate asupra păşunilor în favoarea
Asociaţiilor de păşunat şi pădurit legal constituite pe raza oraşului Aleşd
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind oragnizarea
împotriva incendiilor pe anul 2016 la nivelul unităţii administrativ teritoriale Aleşd
32.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
la nivelul unităţii administrativ teritoriale Aleşd
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor pentru asigurarea cu resurse umane,
materiale şi financiare necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă pe anul 2016 la nivelul unităţii
administrativ teritoriale Aleşd
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Rectificării bugetului general al oraşului Aleşd
pe anul 2016
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru proiectul
”Lucrări prioritare de extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în
localitatea Aleşd.”
36.Proiect de hotărâre privind completarea Programului de achiziţii publice pe anul 2016
aprobat prin HCL nr. 16/2016
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii procedurii de delegare a gestiunii prin
licitaţie publică deschisă şi aprobarea documentaţiei în vederea atribuirii contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a oraşului Aleşd
38.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului
identificat cu nr. cadastral 103735 Aleşd în suprafaţă de 1334 mp
39.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a
oraşului către d-ul Domocos Traian
40.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a
oraşului către d-ul Secară Cornel
41.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizilor
nr. 30017 constituită în fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ- teritoriale
Aleşd
42.Proiect de hotărâre privind avizul de principiu pentru concesionarea unui teren din
domeniul public al oraşului Aleşd în vederea extinderii construcţiei aparţinând d-lui Pop Dumitru
Florin Sebastian
43.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor,
precum şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate în vederea acordării stimulentului
educaţional pentru copiii din grădiniţe care provin din familii defavorizate
44.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Oraşului Aleşd, la Parteneriatul ”Grup
de Acţiune Locală Piatra Şoimului, judeţul Bihor în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare
Locală în perioada 2014- 2020”
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45.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a
imobilului cu suprafaţa de 208 mp din nr. top 923/7 în vederea atribuirii numărului cadastral de
către OCPI Bihor precum şi dezlipirea şi înscrierea ei în cartea funciară
46.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui post de medic pentru Cabinetul
medical şcolar
47.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietsatea privată a
oraşului către d-ul Joldea Ioan
48.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietsatea privată a
oraşului către d-ul Tordai Karoly
49.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei donaţii din partea S.C. Holcim(Romania)
S.A.
1.Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare.
2.Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie
2016, ce compun Consiliul local al oraşului Aleşd.
3.Hotărâre privind constituirea Consiliului local al oraşului Aleşd.
4.Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local.
5.Hotărâre privind alegerea viceprimarului.
6.Hotărâre privind alegerea Comisiilor Consiliului local Aleşd pe domenii de activitate
7.Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Creţ Florin şi
vacantarea mandatului de consilier local
8.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Vancea Tudorel
Daniel
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al
Consiliului local al oraşului Aleşd
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al oraşului Aleşd
pe anul 2016
11.Proiect de hotărâre pentru completarea programului anual de achiziţii publice pe anul
2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei de
graţie pentru rata de capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea pentru
cofinanţarea proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul
Bihor
13.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a
Acţionarilor la SC Salubri SA Aleşd
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public la
nivelul oraşului Aleşd şi a criteriilor, a procedurilor şi atribuţiilor specifice acestei funcţii
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Aleşd la proiectul „AccesAcţiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale precum şi depunerea cererii de
finanşare şi a contribuţiei respective necesare co-finanţării proiectului
16.Proiect de hotărâre privind organizarea Târgului de vară de la Aleşd, din perioada
25.08.2016- 29.08.2016
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de administrare încheiat
cu Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj
18.Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al
statului şi administrarea Ministerului Public şi a Ministerului Justiţiei în domeniul public al
oraşului Aleşd şi în administrarea Consiliului local al oraşului Aleşd
19.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al oraşului Aleşd a două
mijloace fixe(instalaţii de încălzire)
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20.Proiect de hotărâre privind actualizarea listei cu bunurile proprietate publică a oraşului
Aleşd date în administrarea Liceului Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor cote părţi din terenurile
identificate cu numerele topografice 1283/3, 1283/6 şi din numărul cadastral 100829 Aleşd
situate în intravilan
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a
imobilului cu suprafaţa de 20 mp din nr. top 1248/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de
către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea palului de amplasament şi delimitare a
imobilelor, în vederea dezlipirii terenului cu număr cadastral 101192
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a
imobilului, în vederea parcelării imobilului cu nr. cadastral 101615, atribuirii numerelor cadastrale
de către OCPI Bihor precum şi înscrierea lor în cartea funciară
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a
oraşului către d-ul Shneider Antal
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a
imobilului în suprafaţă de 5422 mp în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor
precum şi înscrierea ei în cartea funciară
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al oraşului Aleşd
pe anul 2016
28.Proiect de hotărâre pentru completarea programului anual de achiziţii publice pe anul
2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016
29.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Colegiului Tehnic „Alexandru
Roman” Aleşd a imobilelor donate de către S.C. Holcim(România)S.A.
30.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în
Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Alexandru Roman” Aleşd
31.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd şi a
membrilor supleanţi în consiliului de administraţie al Spitalului orăşenesc Aleşd
32.Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării de produse în afara Pieţei
agroalimentare
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii
nr. 30019 constituită în fondul forestier proprietate public a unităţii administrative teritoriale Aleşd
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii
nr. 30016 constituită în fondul forestier proprietate public a unităţii administrative teritoriale Aleşd
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului intravilan identificat cu nr.
cadastral 102741 înscris în CF nr. 102741 Aleşd în suprafaţă de 5664 mp
36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a
imobilelor cu suprafaţa de 315 mp, respectiv 4054 mp din nr. top 553 Aleşd, în vederea atribuirii
numerelor cadastrale de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelelor şi înscrierea lor în
cartea funciară
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a
imobilului cu suprafaţa de 217 mp din nr. top 923/7 Aleşd, în vederea atribuirii numărului
cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară
38.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al oraşului Aleşd
pe anul 2016
39.Proiect de hotărâre pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul
2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016
40.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului oraşului Aleşd privind
înregistrarea oraşului Aleşd în Sistemul Naţional de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând
cardul bancar(SNEP)
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41.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor- cadru de organizare şi
funcţionare al Cantinei sociale, al Centrului de zi pentru copiii din cadrul Centrului Multifuncţional
Obor şi al Centrului de zi pentru persoane vârstnice Aleşd şi a Manualului de proceduri care se
va aplica în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice
42.Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de organizare a activităţii de apărare
împotriva incendiilor şi a regulilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi
privat al oraşului Aleşd
43.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor oraşului Aleşd în Adunarea
Generală şi în Consiliul de administraţie al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de
dezvoltare durabilă a judeţului Bihor”
44.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în
Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic ”Constantin Şerban” Aleşd.
45.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în
Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Normal ”Samuel” Tinăud
46.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”CONSOLIDAREA ŞI
REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI” şi a cheltuielilor legate de
proiect
47.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”CONSOLIDAREA ŞI
REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI”
48.Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisie tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism
49.Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractului de administare încheiat
cu Direcţia regională Drumuri şi Poduri Cluj
50.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea demarării
negocierilor pentru încheierea unui accord de cooperare cu SC REWE ROMÂNIA SRL
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului RoNET, a traseului de fibră optică şi alimentare cu energie electrică pe domeniul public şi privat al
oraşului Aleşd
52.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului de adjudecare nr. 6456/05.09.2016 al
Cris Consult SPRL având ca obiect terenul în suprafaţă de 5664 mp, nr. cadastral 102741 CF
nr. 102741
53.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului identificat cu număr
cadastral 102284 înscris în CF nr. 102284 Alesd în suprafaţă de 11.468 mp situat în intravilan
54.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor
cu plată din oraşul Aleşd
55.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a oraşului Aleşd
a imobilelor identificate cu nr. cadastral 103911 în suprafaţă de 1344 mp şi număr cadastral
103943 în suprafaţă de 1286 mp
56.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 26/14.07.2016 privind
aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 5422 mp în
vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi înscrierea ei în cartea
funciară
57.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a
imobilului cu suprafaţa de 382 mp, din nr. top 928/1, în vederea atribuirii numărului cadastral de
către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară
58.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a
imobilului în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea
parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară (drum Valea de Şinteu)
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59.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă
Judeţean Bihor a unui teren din domeniul privat al oraţului Aleşd.
60.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare, a caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a
modelului contractului de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unitatea
administrativ teritorială Aleşd
61.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului nr.
12.527/13.12.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare
din aria administrativ teritorială a oraşului Aleşd prin concesiune
62.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului local al oraşului Aleşd adoptat prin HCL nr. 11/14.07.2016
63.Proiect de hotărâre privind obligativitatea publicării procedurilor de achiziţie publică pe
pagina de internet a unităţii administrativ- teritoriale
64.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor cote părţi din terenurile
identificate cu numerele cadastrale 102466 şi 101137, în vederea construirii unui drum
65.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al Oraşului Aleşd
pe anul 2016
66.Proiect de hotărâre pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul
2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016
67.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 48/27.09.2016 privind aprobarea
Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico- economici ai
proiectului „CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU PIATRA
ŞOIMULUI”
68.Proiect de hotărâre privind aprobarea PARTICIPĂRII ORAŞULUI Aleşd la programul
Casa Verde Clasic, a cheltuielilor legate de proiect şi a Studiului de fezabilitate pentru proiectul:
“Înlocuirea sistemului de încălzire pe lemne cu un sistem care utilizează energia regenerabilă, la
Spitalul orăşenesc Aleşd ”
69.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire
scoală nouă situată în Peştiş
70.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legilor
Fondului Funciar Aleşd a unor terenuri aflate în proprietatea privată a oraşului în suprafaţă totală
de 13,42 ha
71.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier
proprietate public a unităţii administartiv teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2017,
precum şi modul de valorificare pentru fiecare partidă,
72.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii a două imobile identificate cu nr.
cadastral 103931, respectiv 103932 din domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Aleşd
în domeniul public al acesteia
73.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 103972 în
suprafaţă de 20 mp înscris în CF nr. 103972 Aleşd din domeniul public al oraşului în domeniul
privat al oraşului Aleşd
74.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 101788 în
suprafaţă de 1000 mp înscris în CF nr. 101788 Aleşd din domeniul public al oraşului în domeniul
privat al oraşului Aleşd
75.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII
URBANE- AMENAJARE PARC ARENA SPORTIVĂ” şi a cheltuielilor legate de proiect
76.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice faza Studiu de
fezabilitate şi Proiect tehnic şi a indicatorilor t6ehnico- economici ai proiectului ”CREŞTEREA
CALITĂŢII VIEŢII URBANE-AMENAJARE PARC ARENA SPORTIVĂ”
77.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2017
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78.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor
publice din piaţă agroalimentară Aleşd pentru anul 2017
79.Proiect de hotărâre Privind aprobarea transformării unei funcţii publice vacante de
execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd
80.Proiect de hotărâre pentru comletarea Programului anual de achiziţii publice pe anul
2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016 cu poziţiile 42- 44
81.Proiect de hotărâre pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul
2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016 cu poziţiile 45-51
82.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru atribuirea în folosinţă
gratuită sau prin darea în administrare a unei părţi din imobilul Primăriei oraşului Aleşd către
Poliţia oraşului Aleşd
83.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Oraşului Aleşd
pe anul 2016
84.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire
şcoală nouă Peştiş
85.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier
proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2017,
precum şi modul de valorificare pentru fiecare partidă în parte
86.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a
imobilului în vederea alipirii parcelelor identificate cu numerele cadastrale 100231 şi 103990
precum şi înscrierea parcelei nou formate în cartea funciară
87.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire
Grădiniţă situată în Tinăud
88.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 78/2016 privind
aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piaţa agroalimentară Aleşd
pentru anul 2017
89.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul
2017
90.Proiect de hotărâre pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul
2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016 cu poziţia 52
91.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Oraşului Aleşd
pe anul 2016
92.Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părţi ce revine titularului dreptului de
administrare din veniturile încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a oraşului Aleşd
93.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase care se
va recolta din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd
94.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul
2017 pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Aleşd
95.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 78/2016 privind aprobarea taxelor
pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piaţa agroalimentară Aleşd pentru anul 2017.
96.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietate publică a oraşului Aleşd a
imobilului identificat cu nr. cadastral 103091 în suprafaţă de 85 mp
97.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului înscris în CF nr. 1906 Peştiş
în suprafaţă de 34489 mp în 6 parcele, în vederea dezlipirii şi însrierii parcelelor nou formate în
cartea funciară cu numere cadastrale noi
98.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unei cote părţi din terenul identificat
cu numărul cadastral 102178 Aleşd în vederea construirii unui drum.

Întocmit,
Secretar UAT Alesd
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