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RAPORT 
PRIVIND STADIUL ÎNDEPLINIRII HOTĂRÂRILOR 

CONSILIULUI LOCAL ALEŞD 
ÎN PERIOADA IANUARIE- DECEMBRIE 2016 

 
 
           În perioada 01 ianuarie 2016 – 31decembrie 2016, Primarul oraşului Aleşd a convocat 
Consiliul local al  oraşului Aleşd în 11 şedinţe ordinare şi 1 şedinţă de constituire. 
           Consiliul local al oraşului Aleşd a adoptat un numar de 152 hotărâri în perioada ianuarie-
decembrie anul 2016. 
           Dintre acestea: 

 hotărârile cu nr.:12, 23, 38, 46, 51, 71 au vizat alegerea preşedintelui de 
şedinta; 

 hotărârile cu nr.: 1,13, 24, 39, 47, 52, 8, 28, 37, 58, 74, 86 au vizat 
aprobarea ordinii de zi a şedintelor; 

 hotărârile cu nr.: 2, 14, 25, 40, 48, 53, 7, 27, 36, 57, 73, 85 au vizat 
aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare; 
 

  
                  ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 27 IANUARIE 2016 
 
HOTĂRÂREA  NR. 3 
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de 
pe raza oraşului Aleşd, pentru anul şcolar 2016- 2017. 

 Hotărârea a fost pusă în aplicare. 
HOTĂRÂREA  NR. 4 
privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare pentru anul 2016. 

 Hotărârea se aplică astfel cum a fost aprobată. 
HOTĂRÂREA  NR. 5 
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. 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, alimentele fiind distribuite conform tabelelor primite 
şi cu respectarea criteriilor aprobate. 

HOTĂRÂREA  NR. 6 
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. 

 Planul de acţiune pentru aplicarea strategiei a fost realizat doar parţial în 2016. 

http://www.alesd-bihor.ro/
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HOTĂRÂREA  NR. 7 
privind actualizarea listei cu bunurile proprietate publică date în administrarea Liceului 
Teoretic”Constantin Şerban”. 

 A fost încheiat actul adiţional nr. 146/16.02.2016 la contractul de administrare. 
HOTĂRÂREA  NR. 8 
privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizilor nr. 30014 şi 30015 constituite 
în fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ- teritoriale Aleşd. 

 Hotărârea a fost pusă în aplicare astfel cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 9 
privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Pop Dumitru 
Florin Sebastian. 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind achitată contravaloarea terenului. 
HOTĂRÂREA  NR. 10 
privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Bit Ionuţ 
Gabriel. 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind achitată contravaloarea terenului. 
HOTĂRÂREA  NR. 11 
privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-na Antal Floare. 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind achitată contravaloarea terenului. 
 
 
ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 17 FEBRUARIE 2016 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 15 
privind aprobarea bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016 

 Bugetul astfel cum a fost aprobat, a fost prezentat la DGFP spre informare şi aprobare, 
iar ulterior Trezoreriei Aleşd 

HOTĂRÂREA  NR. 16 
privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, în procent de aproximativ 80%  
HOTĂRÂREA  NR. 17 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat contractul de administrare nr. 
180/01.03.2016 

HOTĂRÂREA  NR. 18 
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 

 Hotărârea a fost operată în Cartea Funciară 
HOTĂRÂREA  NR. 19 
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 

 Hotărârea a fost operată în Cartea Funciară 
HOTĂRÂREA  NR. 20 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, s-a întocmit documentaţia cadastrală 
HOTĂRÂREA  NR. 21 
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 
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 Parcela a primit număr cadastral şi a fost operată în Cartea Funciară 
HOTĂRÂREA  NR. 22 
privind aprobarea concesionării unui cabinet medical stomatologic situat în incinta Policlinicii 
Aleşd. 

 A fost încheiat contractul de concesiune nr. 222/05.04.2016 
 
ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 24 MARTIE 2016 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 26 
privind aprobarea Rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind elaborat bugetul local rectificat si prezentat la 
DGFP, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd 

HOTĂRÂREA  NR. 27 
privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015 

 Hotărârea a fost aprobată conform art. 57 din Legea nr, 273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRÂREA  NR. 28 
privind completarea Programului de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 29 
Privind aprobarea modificării HCL nr. 99/2015, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul fiscal 2016 

 Hotărârea s-a aplicat astfel cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 30 
pentru modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de 
specialitate al primarului oraşului Aleşd 

 Hotărârea s-a aplicat cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 31 
privind aprobarea transformării unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Aleşd 

 Hotârârea s-a pus în aplicare conform statului de funcţii 
HOTĂRÂREA  NR. 32 
privind aprobarea repartizării locuinţei de serviciu situată în Aleşd, bl. A1, ap. 2 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, locuinta a fost repartizată 
HOTĂRÂREA  NR. 33 
privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către S.C. Fildenis 
S.R.L. 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind achitată contravaloarea terenului 
HOTĂRÂREA  NR. 34 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost încheiat protocolul de predare primire cu nr. 
295/23.05.2016 

HOTĂRÂREA  NR. 35 
privind aprobarea Planului de măsuri privind oragnizarea împotriva incendiilor pe anul 
2016 la nivelul unităţii administrativ teritoriale Aleşd 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 36 
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul unităţii administrativ 
teritoriale Aleşd 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
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HOTĂRÂREA  NR. 37 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
 
 
ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 28 APRILIE 2016 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 41 
privind aprobarea Rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind elaborat bugetul local rectificat si prezentat la 
DGFP, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd 

HOTĂRÂREA  NR. 42 
privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru proiectul ”Lucrări prioritare de extindere şi 
reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Aleşd.” 

 Hotărârea s-a aplicat cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 43 
privind completarea Programului de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016 

 A fost iniţiată procedura de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate, dar 
ulterior s-a renunţat la licitaţie 

HOTĂRÂREA  NR. 44 
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 

 A fost iniţiată procedura, dar ulterior s-a renunţat la licitaţie 
HOTĂRÂREA  NR. 45 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului identificat cu nr. cadastral 103735 
Aleşd în suprafaţă de 1334 mp 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, terenul fiind vândut 
HOTĂRÂREA  NR. 46 
privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Domocos 
Traian 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind achitată contravaloarea terenului 
HOTĂRÂREA  NR. 47 
privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Secară Cornel 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind achitată contravaloarea terenului 
HOTĂRÂREA  NR. 48 
privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizilor nr. 30017 constituită în 
fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ- teritoriale Aleşd 

 Hotărârea a fost pusă în aplicare astfel cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 49 
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 

 A fost întocmită documentaţia necesară concesionării directe a terenului, însă nu a fost 
finalizată procedura concesionării directe 

HOTĂRÂREA  NR. 50 
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 

 Hotărârea se aplică asa cum s-a aprobat 
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ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 MAI 2016 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 54 
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” 

 În curs de finalizare a procedurii de constituire 
HOTĂRÂREA  NR. 55 
privind aprobarea înfiinţării unui post de medic pentru Cabinetul medical şcolar 

 Postul a fost prevăzut în statul de funcţii după aprobarea acestuia 
HOTĂRÂREA  NR. 56 
privind aprobarea unei donaţii din partea S.C. Holcim(Romania) S.A. 

 Donaţia a fost autentificată, iar mijloacele fixe au fost înregistrate în inventarul domeniului 
public al oraşului Aleşd(poziţiile 1433, 1421 şi 2163) 

 
 
ŞEDINŢA DE CONSTITUIRE DIN DATA DE 27 IUNIE 2016 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 1 
privind alegerea Comisiei de validare. 
HOTĂRÂREA  NR. 2 
privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun 
Consiliul local al oraşului Aleşd. 
HOTĂRÂREA  NR. 3 
privind constituirea Consiliului local al oraşului Aleşd. 
HOTĂRÂREA  NR. 4 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local. 
HOTĂRÂREA  NR. 5 
privind alegerea viceprimarului. 
HOTĂRÂREA  NR. 6 
privind alegerea Comisiilor Consiliului local Aleşd pe domenii de activitate 
 
 
ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 14 IULIE 2016 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 9 
prin care se ia act de demisia consilierului local Creţ Florin şi vacantarea mandatului de consilier 
local 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 10 
privind validarea mandatului de consilier al d-lui Vancea Tudorel Daniel 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 11 
privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului 
Aleşd 

 Regulamentul se respectă astfel cum a fost aprobat, iar ulterior modificat prin HCL nr. 
61/25.10.2016 

HOTĂRÂREA  NR. 12 
privind aprobarea rectificării Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2016 
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 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind elaborat bugetul local rectificat si prezentat la 
DGFP, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd 

HOTĂRÂREA  NR. 13 
pentru completarea programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 
16/2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, din cele 6 poziţii, doar una nu a fost deocamdată 
pusă în aplicare 

HOTĂRÂREA  NR. 14 
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 

 S-a făcut tragere din credit, în cuantum de 3.042.818 lei 
HOTĂRÂREA  NR. 15 
privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Salubri SA 
Aleşd 

 Hotărârea se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 16 
privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public la nivelul oraşului Aleşd şi a criteriilor, 
a procedurilor şi atribuţiilor specifice acestei funcţii 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 17 
privind aprobarea participării oraşului Aleşd la proiectul „Acces- Acţiuni pentru Comunitate de 
Combatere a Excluziunii Sociale precum şi depunerea cererii de finanşare şi a contribuţiei 
respective necesare co-finanţării proiectului 

 Proiectul se află în implementare 
HOTĂRÂREA  NR. 18 
privind organizarea Târgului de vară de la Aleşd, din perioada 25.08.2016- 29.08.2016 

 Hotărârea s-a aplicat conform aprobării 
HOTĂRÂREA  NR. 19 
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 

 Hotărârea nu a fost dusă la îndeplinire, deoarece Ministerul Public a alocat fonduri pentru 
reabilitarea sediului 

HOTĂRÂREA  NR. 20 
privind includerea în domeniul public al oraşului Aleşd a două mijloace fixe(instalaţii de 
încălzire) 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, bunurile au fost înregistrate în inventarul domeniului 
public la poziţiile 1342 şi 1343 

HOTĂRÂREA  NR. 21 
privind actualizarea listei cu bunurile proprietate publică a oraşului Aleşd date în administrarea 
Liceului Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd 

 A fost încheiat actul adiţional nr. 368/29.07.2016 
HOTĂRÂREA  NR. 22 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat în acest sens contractele de vânzare-
cumpărare 

HOTĂRÂREA  NR. 23 
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 

 Terenul a fost dezmembrat şi operat în Cartea Funciară 
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HOTĂRÂREA  NR. 24 
privind aprobarea palului de amplasament şi delimitare a imobilelor, în vederea dezlipirii 
terenului cu număr cadastral 101192 

 Hotărârea nu a fost încă pusă în aplicare 
HOTĂRÂREA  NR. 25 
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 

 S-a efectuat parcelarea imobilului, conform aprobării 
HOTĂRÂREA  NR. 26 
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 

 Dezmembrarea a fost efectuată 
 

 
ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 17 AUGUST 2016 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 29 
privind aprobarea rectificării Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind elaborat bugetul local rectificat si prezentat la 
DGFP, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd 

HOTĂRÂREA  NR. 30 
pentru completarea programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 
16/2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, mai puţin poziţia nr. 27( ACHIZITIONAREA SI 
MONTAJUL DE SEMAFOARE  PT. PIETONI PE RAZA ORASULUI ALESD), care este 
în curs 

HOTĂRÂREA  NR. 31 
privind darea în administrarea Colegiului Tehnic „Alexandru Roman” Aleşd a imobilelor donate 
de către S.C. Holcim(România)S.A. 

 A fost încheiat actul adiţional nr. 411/30.08.2016 
HOTĂRÂREA  NR. 32 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în Consiliul de administraţie al 
Colegiului Tehnic „Alexandru Roman” Aleşd 

 Hotărârea se aplică cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 33 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd şi a membrilor supleanţi în consiliului 
de administraţie al Spitalului orăşenesc Aleşd 

 Hotărârea se aplică cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 34 
privind aprobarea participării la negociere în vederea cumpărării terenului intravilan identificat 
cu nr. cadastral 102741 înscris în CF nr. 102741 Aleşd în suprafaţă de 5664 mp 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat contractul de vânzare cumpărare nr. 
2826/11.10.2016 

HOTĂRÂREA  NR. 35 
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 

 Dezmembrarea a fost efectuată conform aprobării 
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ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2016 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 38 
privind aprobarea rectificării Bugetului General al oraşului Aleşd pe anul 2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind elaborat bugetul local rectificat si prezentat la 
DGFP, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd 

HOTĂRÂREA  NR. 39 
pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 
16/2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, mai putin poziţia 36(Servicii pentru elaborarea 
Programului de imbunatatire a eficientei energetic) 

HOTĂRÂREA  NR. 40 
privind aprobarea actualizării Statutului oraşului Aleşd 

 Hotărârea împreună cu anexa a fost publicată pe site-ul Primariei 
HOTĂRÂREA  NR. 41 
privind înregistrarea oraşului Aleşd în Sistemul Naţional de Plată online a taxelor şi impozitelor 
utilizând cardul bancar(SNEP) 

 Hotărârea nu a fost pusă în aplicare 
HOTĂRÂREA  NR. 42 
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 

 Hotărârea se aplică confom aprobării 
HOTĂRÂREA  NR. 43 
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 

 Hotărârea se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 44 
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” 

 Hotărârea se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 45 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în Consiliul de Administraţie al 
Liceului Teoretic ”Constantin Şerban” Aleşd. 

 Hotărârea se aplică cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 46 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în Consiliul de Administraţie al 
Grădiniţei cu Program Normal ”Samuel” Tinăud 

 Hotărârea se aplică cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 47 
privind aprobarea proiectului ”CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII 
ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI” şi a cheltuielilor legate de proiect 

 Proiectul este în evaluare 
HOTĂRÂREA  NR. 48 
privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului ”CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII 
ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI” 

 Proiectul este în evaluare 
HOTĂRÂREA  NR. 49 
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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 

 Hotărârea se respectă şi se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 50 
pentru aprobarea prelungirii contractului de administare încheiat cu Direcţia regională Drumuri 
şi Poduri Cluj 

 A fost încheiat actul adiţional nr. 495/24.10.2016 
HOTĂRÂREA  NR. 51 
privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului Ro-NET, a traseului de fibră optică 
şi alimentare cu energie electrică pe domeniul public şi privat al oraşului Aleşd 

 A fost încheiat contractul de  nr. 577/28.11.2016, privind constituirea dreptului de 
servitute 

HOTĂRÂREA  NR. 52 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 53 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 54 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 55 
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 

 Terenul a fost dezmembrat 
HOTĂRÂREA  NR. 56 
privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor a unui teren din 
domeniul privat al oraţului Aleşd 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat în acest sens protocolul de predare-
primire nr. 496/24.10.2016 

 
 
ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2016 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 59 
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 

 În urma aprobării acestor documentaţii, s-a încheiat actul adiţional cu SC Salubri SA 
Aleşd 

HOTĂRÂREA  NR. 60 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat actul adiţional nr. 561/17.11.2016 
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HOTĂRÂREA  NR. 61 
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului 
Aleşd adoptat prin HCL nr. 11/14.07.2016 

 Hotărârea se aplică conform modificărilor aduse la Regulament 
HOTĂRÂREA  NR. 62 
privind obligativitatea publicării procedurilor de achiziţie publică pe pagina de internet a unităţii 
administrativ- teritoriale 

 Hotărârea se aplică, cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 63 
privind aprobarea cumpărării terenului identificat cu număr cadastral 102284, înscris în CF 
102284 Aleşd, în suprafaţă de 11.468 mp situat în intravilan 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, contravaloarea terenului fiind achitată 
HOTĂRÂREA  NR. 64 
privind aprobarea cumpărării unor cote părţi din terenurile identificate cu numerele cadastrale 
102466 şi 101137, în vederea construirii unui drum 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 65 
privind aprobarea rectificării Bugetului general al Oraşului Aleşd pe anul 2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind elaborat bugetul local rectificat si prezentat la 
DGFP, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd 

HOTĂRÂREA  NR. 66 
pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 
16/2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 67 
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” 

 Proiectul este în evaluare 
HOTĂRÂREA  NR. 68 
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 ” 

 Programul nu a mai fost implementat de catre finanţator, urmează să se redeschidă. A 
fost identificată încă o sursă de finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală 

HOTĂRÂREA  NR. 69 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 70 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, s-a operat în Cartea Funciară această trecere 
HOTĂRÂREA  NR. 71 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, s-a operat în Cartea Funciară această trecere 
HOTĂRÂREA  NR. 72 
privind aprobarea Palunului 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) 



11 
 

 Hotărârea nu a fost dusă la îndeplinire 
 
 
ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2016 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 75 
privind aprobarea proiectului „CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII URBANE- AMENAJARE PARC 
ARENA SPORTIVĂ” şi a cheltuielilor legate de proiect 

 Proiectul este în evaluare 
HOTĂRÂREA  NR. 76 
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” 

 Proiectul este în evaluare 
HOTĂRÂREA  NR. 77 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017 

 Hotărârea se aplică cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 78 
privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piaţă agroalimentară 
Aleşd pentru anul 2017 

 Hotărârea se aplică conform modificărilor aduse prin HCL nr. 87/22.12.2017 
HOTĂRÂREA  NR. 79 
Privind aprobarea transformării unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Aleşd 

 S-a făcut transferarea conform statului de funcţii 
HOTĂRÂREA  NR. 80 
pentru comletarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 
16/2016 cu poziţiile 42- 44 

 Hotărârea nu a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 81 
pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 
16/2016 cu poziţiile 45-51 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, însă nu în totalitate, achiziţia de la poziţia 51 nu s-a 
efectuat, iar achiziţia de la poziţia 48 se va efectua în 2017 

HOTĂRÂREA  NR. 82 
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Oraşului Aleşd pe anul 2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind elaborat bugetul local rectificat si prezentat la 
DGFP, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd 

HOTĂRÂREA  NR. 83 
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 

 Hotărârea a fost pusă în aplicare astfel cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 84 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
 
 
ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2016 
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HOTĂRÂREA  NR. 87 
Pentru modificarea şi completarea HCL nr. 78/2016 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice din piaţa agroalimentară Aleşd pentru anul 2017 

 Hotărârea se aplică, astfel cum a fost adoptată 
HOTĂRÂREA  NR. 88 
privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017 

 Hotărârea a fost de principiu, urmează aprobarea definitivă pe 2017, după aprobarea 
bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2017 

HOTĂRÂREA  NR. 89 
pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 
16/2016 cu poziţia 52 

 Hotărârea este în curs de aplicare 
HOTĂRÂREA  NR. 90 
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Oraşului Aleşd pe anul 2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind elaborat bugetul local rectificat si prezentat la 
DGFP, spre informare şi aprobare, ulterior Trezoreriei Aleşd 

HOTĂRÂREA  NR. 91 
privind stabilirea cotei părţi ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile încasate 
din închirierea bunurilor proprietate publică a oraşului Aleşd 

 Hotărârea se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 92 
privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase care se va recolta din fondul forestier 
proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd 

 Hotărârea a fost pusă în aplicare conform aprobării 
HOTĂRÂREA  NR. 93 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de 
specialitate al primarului oraşului Aleşd 

 Hotărârea se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 94 
privind aprobarea preluării în proprietate publică a oraşului Aleşd a imobilului identificat cu nr. 
cadastral 103091 în suprafaţă de 85 mp 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 95 
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 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 96 
privind aprobarea cumpărării unei cote părţi din terenul identificat cu numărul cadastral 102178 
Aleşd în vederea construirii unui drum 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
  
 
 
  Primar        Secretar 
      Todoca Ioan          Lauran Nicoleta 
 
 
 
 
 


