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RAPORT 
PRIVIND STADIUL ÎNDEPLINIRII HOTĂRÂRILOR 

CONSILIULUI LOCAL ALEŞD 
ÎN ANUL 2017 

 
 
           În perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, Primarul oraşului Aleşd a convocat 
Consiliul local al  oraşului Aleşd în 12 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe extraordinare. 
           Consiliul local al oraşului Aleşd a adoptat un numar de 168 hotărâri în anul 2017. 
           Dintre acestea: 

 hotărârile cu nr.: 2, 6, 15, 20, 31, 34, 53, 56, 60, 68, 82, 95, 106, 111, 117, 
135, 148 și 159 au vizat aprobarea ordinii de zi a şedintelor; 

 hotărârile cu nr.: 1, 5, 14, 19, 30, 33, 52, 55, 59, 67, 81, 94, 105, 110, 116, 
134, 147 și 158 au vizat aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor 
Consiliului local; 
 

  
                  ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 9 IANUARIE 2017 
 
HOTĂRÂREA  NR. 3 
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de 
pe raza oraşului Aleşd, pentru anul şcolar 2017- 2018. 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, se aplică. 
HOTĂRÂREA  NR. 4 
privind aprobarea acoperirii definitive din excedent a deficitului bugetar rezultat din execuția 
curentă a bugetului local secțiunea dezvoltare 

 Hotărârea a fost transmisă Trezoriei și DGFP Bihor 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 31 IANUARIE 2017 
 

 
HOTĂRÂREA  NR. 7 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Morar Călin 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire  
HOTĂRÂREA  NR. 8 
privind validarea mandatului de consilier al d-lui Vas Nandor Karoly 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
 
 

http://www.alesd-bihor.ro/
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HOTĂRÂREA  NR. 9 
privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu 
modificările și completările ulterioare pentru anul 2017;    

 Hotărârea s-a aplicat astfel cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 10 
privind reintroducerea în lista bunurilor proprietate publică date în administrarea Liceului 
Teoretic C-tin Șerban Aleșd a imobilului – Clădire școală nouă Peștiș 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat actul adițional cu nr. 142/17.02.2017, la 
contractul de administrare. 

HOTĂRÂREA  NR. 11 
privind aprobarea formularului tipizat al invitației ce se va transmite persoanelor care au 
obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol 

 Hotărârea a fost aplicată în proporție de 10%, urmând ca în 2018 să se continue această 
activitate 

HOTĂRÂREA  NR. 12 
privind aprobarea tipului de licitație și a prețului de pornire al licitației pentru masa lemnoasă pe 
picior aprobată a fi valorificată în 2017, prin HCL nr. 09.01.2017; 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire. 
HOTĂRÂREA  NR. 13 
privind aprobarea prețurilor de valorificare a masei lemnoase fasonate aprobată a fi valorificată 
în 2017, prin HCL nr. 83/2016 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire. 
 
 

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 14 FEBRUARIE 2017 
 

 
HOTĂRÂREA  NR. 16 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul:„Lucrări prioritare 
de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Aleșd” 

 Hotărârea a fost comunicată cu MDRAPFE. 
HOTĂRÂREA  NR. 17 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul:”Reabilitare și 
modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare ape uzate în localitatea Pădurea 
Neagră” 

 Hotărârea a fost comunicată cu MDRAPFE. 
HOTĂRÂREA  NR. 18 
privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții:”Reabilitare și modernizare sisteme de 
alimentare cu apă și canalizare ape uzate în localitatea Pădurea Neagră” 

 Hotărârea a fost comunicată cu MDRAPFE. 
 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2017 
 

 
 
HOTĂRÂREA  NR. 21 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui Turcuș Radu Victor 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 22 
privind validarea mandatului de consilier al d-lui Caracoancea Gheorghe  

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
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HOTĂRÂREA  NR. 23 
privind aprobarea înființării Centrului Național de Informare și Promovare Turistică 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 24 
pentru modificarea HCL nr. 15/14.07.2016, privind mandatarea reprezentanților în Adunarea 
Generală a Acționarilor la SC Salubri SA Aleșd  

 Hotărârea se aplică. 
HOTĂRÂREA  NR. 25 
pentru modificarea HCL nr. 45/27.09.2017, privind desemnarea reprezentanților Consiliului local 
Aleșd în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Constantin Șerban” Aleșd  

 Hotărârea se aplică. 
HOTĂRÂREA  NR. 26 
privind aprobarea concesionării directe a terenului cu nr. cadastral 103972 în suprafață de 20 
mp înscris în CF nr. 103972 Aleșd către d-ul Pop Dumitru Florin Sebastian 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost încheiat contractul de concesiune nr. 
204/10.03.2017. 

HOTĂRÂREA  NR. 27 
privind aprobarea documentației PUZ:”Introducere parțială în intravilan teren cu nr. cadastral 
101548 – UAT Aleșd” 

 Hotărârea a fost pusă în aplicare și operată în CF. 
HOTĂRÂREA  NR. 28 
privind aprobarea Planului de situaţie privind ieşirea din indiviziune pe cotele de teren 
achiziţionate din imobilele cu nr. cadastral 102466, 102178 şi 101137 în vederea atribuirii 
numerelor cadastrale de către OCPI Bihor, dezlipirea şi înscrierea parcelelor nou formate  în 
cartea funciară  

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind operată în CF. 
HOTĂRÂREA  NR. 29 
privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare al imobilului înscris în CF 45 Cuzap- 
Pădurea Neagră, nr. top 920/7 în suprafaţă de 380 mp, în vederea atribuirii numărului cadastral 
de către OCPI Bihor, dezlipirea şi înscrierea parcelei nou formate  în cartea funciară  

 Hotărârea este în curs de operare în CF. 
 
 

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 14 MARTIE 2017 
 

 
HOTĂRÂREA  NR. 32 
privind aprobarea notelor de fundamentare a obiectivelor de investiții propuse pentru finanțare 
prin PNDL  

 Hotărârea  a fost comunicată cu MDRAPFE 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 30 MARTIE 2017 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 35 
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Aleșd 

 Hotârârea s-a aplicat 
HOTĂRÂREA  NR. 36 
privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru 
gestionarea situațiilor de urgență pe anul 2017 

 Hotărârea s-a aplicat 
HOTĂRÂREA  NR. 37 
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privind aprobarea în principiu a modificării prețului la apă potabilă și la canalizare-epurare 

 Hotărârea a fost aprobată doar în principiu, în vederea obținerii avizului ANRSC; după 
obținerea avizului a fost adoptată HCL nr. 79/2017 

HOTĂRÂREA  NR. 38 
privind aprobarea ajustării tarifului de sortare a deșeurilor pentru persoanele fizice și juridice 
cărora nu li se aplică contractele de delegare de gestiune a serviciului de salubrizare aflate în 
vigoare  

 Hotărârea a fost comunicată cu SC Salubri SA, însă aceasta a fost modificată ulterior, 
prin HCL nr. 115/28.09.2017. 

HOTĂRÂREA  NR. 39 
pentru completarea HCL nr. 77/2016, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
fiscal 2017  

 Hotărârea se aplică, cum a fost aprobată. 
HOTĂRÂREA  NR. 40 
privind conturile de execuție ale bugetului general al orașului Aleșd pe anul 2016 

 Hotărârea a fost transmisă și publicată pe site 
HOTĂRÂREA  NR. 41 
privind acordarea de burse școlare pentru elevii unităților de învățământ de nivel liceal din 
orașul Aleșd, pentru anul școlar 2017 

 Hotărârea a fost aplicată. 
HOTĂRÂREA  NR. 42 
privind aprobarea bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2017 

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

HOTĂRÂREA  NR. 43 
privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2017 

 Din cele 58 de poziții, aprobate potrivit anexei nr. 1, au fost îndeplinite un nr. de 48, 4 
parțial si 6 deloc, iar din anexa 2, unde au fost aprobate 4 poziții, au fost îndeplinite 3; 

HOTĂRÂREA  NR. 44 
pentru modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de 
specialitate al primarului orașului Aleșd  

 Hotărârea s-a aplicat. 
HOTĂRÂREA  NR. 45 
privind aprobarea înființării unui post de educator cu jumătate de normă pentru Centrul 
Multifuncțional Obor 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire. 
HOTĂRÂREA  NR. 46 
privind aprobarea înființării unui post de îngrijitor pentru wc-ul public 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, postul fiind ocupat prin concurs 
HOTĂRÂREA  NR. 47 
privind aprobarea încheierii unui PROTOCOL privind constituirea punctului de lucru al 
SPCEEPS Bihor în incinta Primăriei oraşului Aleșd, în vederea preluării cererilor pentru 
paşapoarte simple electronice şi livrarea paşapoartelor personalizate 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost încheiat protocolul nr. 269/26.04.2017. 
HOTĂRÂREA  NR. 48 
privind darea în folosință gratuită Poliției orașului Aleșd a unei părți din clădirea Bibliotecii 
orășenești Aleșd 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat contractul de comodat nr. 
264/20.04.2017.  

HOTĂRÂREA  NR. 49 
privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor înscrise în CF 100640 
Aleşd, nr. cadastral 100640 şi CF nr. 101295 Aleşd, nr. cadastral 101295 în vederea atribuirii 
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numerelor cadastrale de către OCPI Bihor, dezlipirea şi înscrierea parcelelor nou formate  în 
cartea funciară  

 Hotărârea a fost dusă dusă la îndeplinire, fiind operată în CF. 
HOTĂRÂREA  NR. 50 
privind actualizarea Regulamentului de Organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 
primarului orașului Aleșd 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire și se aplică; 
HOTĂRÂREA  NR. 51 
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor și modalităților de aducere la 
cunoștință publică a proiectelor și actelor normative ale autorităților publice locale ale orașului 
Aleșd 

 Hotărârea se aplică asa cum s-a aprobat. 
 
 

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 20 APRILIE 2017 
 

 
HOTĂRÂREA  NR. 54 
privind aprobarea participării oraşului Aleşd la Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 
2020, prioritatea PA 5, obiectivul specific 5/b şi aprobarea contribuţiei proprii pentru proiectul 
Dezvoltarea capacităţii integrate de repaus la situaţii de urgenţătransfrontaliere (Development of 
an integrated response capacity to cross-border 
emergency situations, acronim: DIRCCES)          

 Hotărârea este în curs de aplicare, proiectul este încadrat pe lista de rezervă a 
finanțărilor. 

 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 27 APRILIE 2017 
 

 
HOTĂRÂREA  NR. 57 
pentru completarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2017 aprobat prin HCL nr. 
43/2017  

 Hotărârea a avut o anexa cu 21 pozitii noi, din care au fost îndeplinite 19; 
HOTĂRÂREA  NR. 58 
pentru modificarea HCL nr. 75/2016, privind aprobarea proiectului “Creșterea calității vieții 
urbane-amenajare parc Arena Sportivă” și a cheltuielilor legate de proiect  

 A fost semnat contractul de finanțare nr. 339/16.08.2017 
 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 30 MAI 2017 
 

 
HOTĂRÂREA  NR. 61 
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2017   

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

HOTĂRÂREA  NR. 62 
privind propunerea Consiliului local Aleșd în vederea desemnării membrilor în consiliul de 
administrație al SC Salubri SA Aleșd 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire și se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 63 
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privind preluarea în administrarea Consiliului local al orașului Aleșd a unui sector de drum 
județean aparținând domeniului public al județului Bihor 

 Hotărârea se repectă; 
HOTĂRÂREA  NR. 64 
privind aprobarea a două partizi constituite în fondul forestier proprietate publică a UAT Aleșd 
propuse a fi exploatate în anul 2017 și modul de valorificare a acestora 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire. 
HOTĂRÂREA  NR. 65 
privind aprobarea cumpărării terenului identificat cu număr cadastral 104153, înscris în CF 
104153 Aleșd, în suprafață de 3528 mp situat în intravilan 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare 
HOTĂRÂREA  NR. 66 
privind aprobarea modului de întocmire a Registrului agricol la nivelul UAT Aleșd 

 Hotărârea se aplică. 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 27 IUNIE 2017 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 69 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Mănoiu Cătălin-
Florin 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 70 
privind validarea mandatului de consilier al d-lui Lang Alexandru - Marius 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 71 
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2017 

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

HOTĂRÂREA  NR. 72 
privind completarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2017, aprobat prin HCL nr. 
43/2017 

 Hotărârea a avut o anexa cu 5 pozitii, din care au fost îndeplinite 4; 
HOTĂRÂREA  NR. 73 
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 ppeennttrruu  ccooffiinnaannţţaarreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  

ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ddee  aappăă  şşii  aappăă  uuzzaattăă  îînn  oorraaşşuull  AAlleeşşdd,,  jjuuddeeţţuull  BBiihhoorr 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire. 
HOTĂRÂREA  NR. 74 
privind aprobarea modificării cuantumului chiriilor ANAL 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiate un număr de 98 acte adiționale la 
contractele de închiriere. 

HOTĂRÂREA  NR. 75 
privind actualizarea comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public 
al orașului Aleșd 

 Hotărârea se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 76 
privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 103477, din CF 103477 Aleșd în suprafață 
de 1438 mp, din domeniul privat în domeniul public al orașului Aleșd 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind operată în CF. 
HOTĂRÂREA  NR. 77 
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privind aprobarea Regulamentului – cadru de administrare a terenurilor de sport aflate în 
administrarea unităților de învățământ 

 Hotărârea a fost comunicată cu instituțiile de învățământ de pe raza orașului Aleșd. 
HOTĂRÂREA  NR. 78 
privind aprobarea tipului de licitație și a prețului de pornire al licitației pentru masa lemnoasă pe 
picior aprobată a fi valorificată în 2017, prin HCL nr. 64/30.05.2017 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire. 
HOTĂRÂREA  NR. 79 
privind aprobarea prețului la apa potabilă și la canalizare-epurare 

 Hotărârea se aplică. 
HOTĂRÂREA  NR. 80 
privind desemnarea reprezentantului consiliului local în calitate de observator în comisia de 
concurs pentru funcțiile de director, respectiv director adjunct la unitățile școlare din unitatea 
administrativ teritorială Aleșd 

 Hotărârea a fost pusă în aplicare. 
 

 
ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 31 IULIE 2017 

 
HOTĂRÂREA  NR. 83 
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2017 

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

HOTĂRÂREA  NR. 84 
pentru completarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2017, aprobat prin HCL nr. 
43/2017  

 Hotărârea a avut două anexe, anexa 1 cu 7 pozitii, din care au fost îndeplinite 6, iar 
anexa 2 a avut o singură poziție, nefiind însă dusă la îndeplinire. 

HOTĂRÂREA NR. 85 
privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei 
ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Aleșd 

 Hotărârea fost aplicată până la sfârșitul anului 2017. 
HOTĂRÂREA NR. 86 
privind modificarea Regulamentului de organizarea și funcționare a Consiliului local al orașului 
Aleșd  

 Hotărârea se aplică. 
HOTĂRÂREA NR. 87 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul:”Îmbunătățirea parametrilor 
tehnici și funcționali ai secției exterioare de Pneumologie-TBC, în vederea creșterii 
eficienței energetice a Spitalului orășenesc Aleșd” 

 Hotărârea este în curs de aplicare, fiind în evaluare tehnico-financiară.  
HOTĂRÂREA NR. 88 
de aprobare a documentației tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru 
proiectul:”Îmbunătățirea parametrilor tehnici și funcționali ai secției exterioare de 
Pneumologie-TBC, în vederea creșterii eficienței energetice a Spitalului orășenesc 
Aleșd” 

 Hotărârea este în curs de aplicare, fiind în evaluare tehnico-financiară. 
HOTĂRÂREA NR. 89 
privind organizarea manifestării “ZILELE ORAȘULUI ALEȘD” în perioada 19 – 20 august 2017 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire. 
HOTĂRÂREA NR. 90 
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privind aprobarea strategiei de eficiență energetică a orașului Aleșd, jud. Bihor, pentru perioada 
2017 - 2023 

 Hotărârea a fost transmisă la ANRE. 
HOTĂRÂREA NR. 91 
privind aprobarea Planului de situație în vederea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 
101737 nr. cadastral 101737 situat în Peștiș - Valea de Șinteu  

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind operată în CF. 
HOTĂRÂREA NR. 92 
pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 72/25.10.2016 
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) 

 Hotărârea a fost operată în CF, cu număr cadastral 
HOTĂRÂREA NR. 93 
pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 32/2015, privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al SPAS, al codului etic al personalului care oferă servicii sociale, 
precum si “Carta drepturilor” beneficiarilor de servicii sociale şi manualul de proceduri care se 
va aplica în cadrul SPAS 

 Hotărârea a fost și este aplicată.  

 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE  30 AUGUST 2017 
 
HOTĂRÂREA  NR. 96 
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2017 

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

HOTĂRÂREA  NR. 97 
pentru completarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2017, aprobat prin HCL nr. 
43/2017  

 Hotărârea a avut o anexa cu 11 pozitii, din care 10 au fost puse în aplicare; 
HOTĂRÂREA  NR. 98 
privind aprobarea Programului de achiziţii publice pentru proiectul:“CREȘTEREA CALITĂȚII 
VIEȚII URBANE – AMENAJARE PARC ARENA SPORTIVĂ”  

 Hotărârea este in curs de aplicare, procedurile din program sunt in curs de implementare. 
HOTĂRÂREA  NR. 99 
privind aprobarea participării și a contribuției Orașului Aleșd, în valoare de 1.450 EURO, 
reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat ,,Pod administrativ între orașele din 
zona transfrontalieră romano-maghiară” (Administrative bridge between towns in the Romania - 
Hungary cross border region, acronim: ABBTROHU), depus spre finanțare în cadrul 
Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritara 6, Promovarea cooperării 
transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni, obiectivul specific 11/b - Promovarea cooperării juridice 
şi administrative și a cooperării între cetăţeni și instituții 

 Hotărârea este în curs de aplicare, proiectul a fost depus în vederea obținerii finanțării și 
este în evaluare. 

HOTĂRÂREA  NR. 100 
privind aprobarea participării și a contribuției Orașului Aleșd, în valoare de 820 EURO, 
reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat ,,Porţi deschise pentru cultură şi 
tradiţii în Europa” (Open Doors for Culture and Tradition in EUrope, acronim: ODCTEU), depus 
spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 6, 
Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni, obiectivul specific 11/b2 - 
Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi instituţii 

 Hotărârea este în curs de aplicare, proiectul a fost depus în vederea obținerii finanțării și 
este în evaluare. 
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HOTĂRÂREA  NR. 101 
pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 85/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente 
funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd 

 Hotărârea s-a aplicat conform aprobării până la finele anului 2017. 
HOTĂRÂREA  NR. 102 
pentru modificarea Anexei nr. 2 aprobată potrivit art. 2 din HCL nr. 42/2016 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 s-a aplicat. 
HOTĂRÂREA  NR. 103 
pentru completarea art. 1 din HCL nr. 19 din 14.07.2016 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 a fost dusă la îndeplinire, fiind emisă HG nr. 32/25.01.2018 
HOTĂRÂREA  NR. 104 
privind aprobarea participării oraşului Aleşd la proiectul„Proiect integrat pentru dezvoltarea 
durabilă în zona montană a jud. Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor 
de sănătate în cazul intervențiilor medicale  în situații de urgență” precum şi a contribuţiei 
respective necesare co-finanţării proiectului  

 Hotărârea nu este finalizată, proiectul fiind în evaluare. 
 
 

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE  18 SEPTEMBRIE 2017 
 
HOTĂRÂREA  NR. 107 
privind aprobarea participării oraşului Aleşd la proiectul „Proiect integrat pentru dezvoltarea 
durabilă în zona montană a jud. Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor 
de sănătate în cazul intervențiilor medicale  în situații de urgență” precum şi a contribuţiei 
respective necesare co-finanţării proiectului  

 Hotărârea nu este finalizată, proiect aflat în evaluare. 
HOTĂRÂREA  NR. 108 
pentru modificarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017 aprobat prin HCL nr. 

43/2017 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 109 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Aleşd în Consiliul de Administraţie al 

Colegiului Tehnic “Alexandru Roman” Aleşd 

 Hotărârea se aplică. 
  
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE  28 SEPTEMBRIE 2017 
 

 
HOTĂRÂREA  NR. 112 
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2017 

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

HOTĂRÂREA  NR. 113 
pentru completarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2017, aprobat prin HCL nr. 
43/2017  
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 Hotărârea a avut o anexa cu 4 poziții, toate îndeplinite; 
HOTĂRÂREA  NR. 114 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de 
specialitate al primarului oraşului Aleşd 

 Hotărârea este in curs de aplicare. 
HOTĂRÂREA  NR. 115 
privind aprobarea ajustării tarifului de sortare a deşeurilor pentru persoanele fizice şi juridice 
cărora nu li se aplică contractele de delegare de gestiune a serviciului de salubrizare aflate în 
vigoare 

 Hotărârea a fost comunicată către SC Salubri SA Aleșd în vederea punerii în aplicare. 
 
 

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE  17 OCTOMBRIE 2017 
 

 
HOTĂRÂREA  NR. 118 
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții: 
“Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al. Roman din orașul Aleșd, 
județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 379/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 119 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și 
modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al. Roman  din orașul Aleșd, județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 379/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 120 
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții: 
“Reabilitare și modernizare corp vechi Liceul Teoretic Ct. Șerban orașul Aleșd, județul 
Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 374/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 121 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții:”Reabilitare și 
modernizare corp vechi Liceul Teoretic Ct. Șerban orașul Aleșd, județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 374/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 122 
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții: 
“Reabilitare și modernizare creșă cartier, orașul Aleșd, județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 380/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 123 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții:”Reabilitare și 
modernizare creșă cartier, orașul Aleșd, județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 380/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 124 
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 
investiții:“Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal – Str. Teiului, orașul 
Aleșd, județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 376/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 125 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții:”Reabilitare și 
modernizare Grădiniță cu program normal – Str. Teiului, orașul Aleșd, județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 376/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 126 
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 

investiții:“Reabilitare și modernizare grădiniță cu program prelungit Aleșd, județul Bihor” 
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 A fost încheiat și semnat contractul nr. 373/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 127 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și 
modernizare grădiniță cu program prelungit Aleșd, județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 373/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 128 
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 
investiții:“Reabilitare și modernizare Școala Primară Pădurea Neagră, orașul Aleșd, 
județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 377/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 129 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții:“Reabilitare și 
modernizare Școală Primară Pădurea Neagră orașul Aleșd, județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 377/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 130 
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 
investiții:“Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1, orașul Aleșd, județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 378/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 131 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții:“Reabilitare și 
modernizare Școală Primară nr. 1, orașul Aleșd, județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 378/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 132 
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 
investiții:“Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 3 Peștiș orașul 
Aleșd, județul Bihor” 

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 375/17.01.2018; 
HOTĂRÂREA  NR. 133 
privind aprobarea indicatorilor indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: 
”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 3 Peștiș, orașul Aleșd, 
județul Bihor”  

 A fost încheiat și semnat contractul nr. 375/17.01.2018. 
 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE  26 OCTOMBRIE 2017 
 

 
 
HOTĂRÂREA  NR. 136 
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2017 

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

HOTĂRÂREA  NR. 137 
pentru completarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2017, aprobat prin HCL nr. 
43/2017  

 Hotărârea a avut o anexa cu 7 poziții, toate îndeplinite; 
HOTĂRÂREA  NR. 138 
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 
investiții:“Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd, județul Bihor” 

 Hotărârea a fost comunicată cu MDRAPFE - în evaluare; 
HOTĂRÂREA  NR. 139 
privind aprobarea indicatorilor indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: 
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“Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd, județul Bihor” 

 Hotărârea a fost comunicată cu MDRAPFE – în evaluare; 
HOTĂRÂREA  NR. 140 
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții:“Extindere 
și modernizare rețele de apă și canal în orașul Aleșd, județul Bihor” 

 Hotărârea a fost comunicată cu MDRAPFE – în evaluare; 
HOTĂRÂREA  NR. 141 
privind aprobarea indicatorilor indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 
investiții:“Extindere și modernizare rețele de apă și canal în orașul Aleșd, județul Bihor” 

 Hotărârea a fost comunicată cu MDRAPFE - în evaluare; 
HOTĂRÂREA  NR. 142 
privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între orașul Aleșd, România și orașul Stara Lubovna, 
Republica Slovacă 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost semnată înțelegerea de cooperare de către 
ambele părți.  

HOTĂRÂREA  NR. 143 
privind darea în folosinţă gratuită către IPJ Bihor - Poliția orașului Aleșd a unui bun mobil 
aparținând domeniului public al oraşului Aleşd 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat contractul de comodat nr. 
669/10.11.2017; 

HOTĂRÂREA  NR. 144 
privind darea în administrarea Spitalului orășenesc Aleşd a imobilului – spălătorie  

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost încheiat contractul de administrare nr. 
652/31.10.2017; 

HOTĂRÂREA  NR. 145 
privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Aleșd a imobilului - teren identificat cu nr. 
cadastral 100392 în suprafaţă de 2189 mp  

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, operată în CF; 
HOTĂRÂREA  NR. 146 
privind aprobarea amplasării stațiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de 
persoane pe raza UAT Aleșd  

 Hotărârea se aplică, însă va trebui modificată, conform specificațiilor Consiliului 
Județean. 

 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE  23 NOIEMBRIE 2017 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 149 
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2017 

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

HOTĂRÂREA  NR. 150 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 

 Hotărârea se aplică. 
HOTĂRÂREA  NR. 151 
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local al oraşului 
Aleşd de către d-ul Serban Rusalim 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire. 
HOTĂRÂREA  NR. 152 
privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piaţa agroalimentară 
Aleşd pentru anul 2018 

 Hotărârea se aplică. 
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HOTĂRÂREA  NR. 153 
privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă care se va recolta din fondul 
forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd în anul 2018 

 Hotărârea este în curs de aplicare. 
HOTĂRÂREA  NR. 154 
privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii 
administrativ teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2018, precum şi modul de 
valorificare pentru fiecare partidă în parte 

 Hotărârea este în curs de aplicare. 

HOTĂRÂREA  NR. 155 
privind aprobarea alegerii procedurii de delegare a gestiunii prin licitație publică deschisă și 
aprobarea documentației în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria administrativ teritorială a oraşului Aleşd 
prin concesiune   

 Hotărârea este în curs de desfășurare 
HOTĂRÂREA  NR. 156 
privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a 
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unității administrativ 
teritoriale Aleșd 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, urmează aprobarea și semnarea contractului de 
delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare 

HOTĂRÂREA  NR. 157 
privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu număr cadastral 101271 înscris în CF nr. 
101271 Aleșd, în suprafață totală de 6367 mp proprietate privată a orașului Aleșd  

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind operată în CF 
 

 
ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE  19 DECEMBRIE 2017 

 
 
HOTĂRÂREA  NR. 160 
privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între orașul Aleșd, județul Bihor din România și 
comuna Băcioi, Municipiul Chișinău din Republica Moldova 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost semnată înțelegerea de cooperare de către 
ambele părți.  

HOTĂRÂREA  NR. 161 
privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2017 

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

HOTĂRÂREA  NR. 162 
privind aprobarea majorării capitalului social al SC Salubri SA Aleşd prin aport în numerar cu 
suma de 362.770 lei lei 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind transferată suma de bani către SC Salubri SA 
Aleșd; 

HOTĂRÂREA  NR. 163 
pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017 aprobat prin HCL nr. 
43/2017 

 Hotărârea a avut anexa cu o singura poziție, dusă la îndeplinire; 
HOTĂRÂREA  NR. 164 
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local al oraşului 
Aleşd de către d-na Ivan Florina Nicoleta 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire. 
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HOTĂRÂREA  NR. 165 
privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de pornire al licitaţiei pentru masa lemnoasă pe 
picior aprobată a fi valorificată prin HCL nr. 154/2017  

 Hotărârea este în curs de aplicare. 
HOTĂRÂREA  NR. 166 
privind aprobarea devizului de exploatare şi a preţului de valorificare pentru masa lemnoasă 
fasonată aprobată a fi valorificată prin HCL nr. 154/2017  

 Hotărârea este în curs de aplicare. 
HOTĂRÂREA  NR. 167 
privind includerea unui drum de acces în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
orașului Aleșd” 

 Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind operată în CF; 
HOTĂRÂREA  NR. 168 
privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 
Aleșd însușit prin Hotărârea Consiliului local nr. 62/1999, completată prin Hotărârea Consiliului 
local nr. 58/2002  

 Hotărârea este în curs de rezolvare 
 
 
 
 
 
                     Primar                 Secretar 
      Todoca Ioan          Lauran Nicoleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Acest raport a fost prezentat în ședința Consiliului local Aleșd din data de 28 februarie 2018. 
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