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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 2019.

RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE
al UAT ALEŞD, pentru anul 2019

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.
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Fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar. Secretarul oraşului este funcţionar
public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative şi îndeplineşte atribuţiile
prevăzute la art. 243 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
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,
0259/342589, email: primaria.alesd@cjbihor.ro.
II Politici publice
Informaţii privind rezultatele implementării Planului strategic instituţional
1.Componenta societate
1.1. Sprijinirea dezvoltării armonioase a societății aleșdene prin adoptarea de
măsuri adaptate specificului local
1.1.1. Facilitarea educaţiei generaţiilor tinere prin investiţii şi programe innovative
Construcţia unui corp nou de clădire pentru Liceul Teoretic „C. Şerban” Aleşd.
Proiectul a fost selectat la finantare pe 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”.Pe pacursul anului 2018 a fost lansată și
încheiată procedura de achizitie servicii realizare Proiect Tehnic. La începutul anului 2019
proiectul tehnic a fost obtinut toate avizele. Proiectul de fata prevede constructia unui corp
P+2E,cuprinzand 8 Sali de clasa dispuse pe 2 niveluri si o sala pentru activitati curiculare si
extracuriculare la ultimul nivel.La finele anului 2019, lucrarile au fost licitate, dar nu s-a prezentat
nici un ofertant, drept pentru care proiectul va fi relicitat.
1.1.2. Revitalizarea vieții culturale din oraș
Proiect de reabilitare a Casei de Cultură din localitatea Aleşd și transformarea
acesteia într-un centru cultural multifunctional;
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. Valoarea proiectului este 2.079.067 lei fara TVA; Finantator: Compania Nationala
de Investitii. În urma licitatiei, a fost selectat executantul lucrarilor, iar momentul de fata Casa de
cultura se afla in reabilitare.
Evenimente culturale organizate in anul 2019
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•

Eveniment caritabil -- ”La mulți ani doamnă!” -- spectacol caritabil pentru un copil grav bolnav
și pentru crearea unui spațiu de joacă în incinta Colegiului Tehnic ”Alexandru Roman”;
• Târgul Primăverii – ediția a II – a, eveniment organizat de Primăria Orașului Aleșd prin
CNIPT Aleșd;
• ”Pescarul Vesel Aleșdean” -- ediția a IV – a;
• Evenimentul Centenarului orașului Aleșd,
marcându-se astfel, ziua în care Armata Română, condusă de generalul Traian Moșoiu, și-a
făcut intrarea în orașul abandonat de trupele regimului bolșevic al lui Bela Kun, continuând apoi
ofensiva spre vest, până la eliberarea Ungariei;
• ”Aleșd, zile de Cultură” organizate de Biblioteca ”Octavian Goga” din Aleșd în partenriat
cu Primăria Orașului Aleșd, reprezentată prin C.N.I.P.T Aleșd;
• ”Memoria locului” organizat de Biblioteca ”Octavian Goga” din Aleșd, în cadrul
evenimentului ”Aleșd, zile de Cultură”, în parteneriat cu Primăria Orașului Aleșd și
C.N.I.P.T Aleșd;
• Evenimentul – Cercetașii României ”Șoimii” Aleșd;
• Organizarea evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Copilului;
• ”Festivalul Berii” - prima ediție;
• Organizarea evenimentului ”Zilele orașului Aleșd”ediția a XIX
• Dezvelirea plachetei comemorative – Biserica Ortodoxa ”Adormirea Maicii Domnului” din
Aleșd;
• ”Let's Do It Romania! – Let's Do It Aleșd!” -- eveniment organizat de Primăria Orașului
Aleșd în parteneriat cu C.N.I.P.T Aleșd;
• ”Pescarul Vesel Aleșdean” -- ediția a V – a;
• Ziua Cetății Piatra Șoimului -- ”Cetatea de legendă” -- ediția aII – a;
• Inaugurarea, in fata Casei de Cultura a Orasului Alesd a monumentului dedicat
Voievodului Mihai Viteazul – eveniment dedicat Centenarului;
• Sărbătoarea Bisericii din Tinăud, care a sărbătorit 360 de ani de la zidire de către
domnitorul Constantin Șerban Basarab;
• Ziua Națională a României, eveniment organizat de Primăria Orașului Aleșd în parteneriat
cu C.N.I.P.T Aleșd;
• Organizarea Târgului de Crăciun 2019 – prima ediție – eveniment în cadrul căruia au fost
distribuite materiale promovare din cadrul standului CNIPT Aled.
1.2. Creșterea calității vieții pentru toți
1.2.1. Stimularea vieții active independente a locuitorilor orașului
În anul 2019, au fost organizate in colaborare cu AJOFM mai multe targuri pentru locuri
de muncă.
1.2.2. Derularea unor programe pentru persoanele vulnerabile și cu risc de excluziune
social
Dezvoltarea unei strategii de integrare pe termen mediu și lung a populatiei rrome; Pentru
acest obiectiv a fost depus în anul 2017 proiectul „Abordare integrata pentru revitalizarea si
dezvoltarea orasului Alesd: Obiectivul 1: Cantina sociala din cartier Soimul, orasul Alesd,
Obiectivul 2: Spatiu multisport in orasul Alesd, Obiectivul 3 : Centru de zi pentru copiii de etnie
roma din orasul Alesd, Obiectivul 4: Shared space – design urban strada Cartier
Soimul”.Proiectul a fost depus pe Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 13
–Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin
pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane
şi rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii
din România .
Proiectul pe care dorim sa îl depunem spre finantare are in vedere, extinderea serviciilor
sociale de zi, pentru copii de etnie roma din Alesd, reabilitarea si dotarea cantinei sociale,
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constructia unui spatiu multisport in apropierea cantinei sociale, precum si reabilitarea strazii de
legatura între Colegiul Tehnic Al.Roman și Liceul Teoretic Ct.Serban.
Astfel:
Centru de zi pentru copii Obor.Este un centru de zi înființat pe un proiect cu finantare FRDS,
amplasat in comunitatea Obor, in cadrul caruia invata dupa orele de curs un numar de 24
de elevi de etnie roma.Noi dorim prin proiect sa reabilitam, si sa dotam centru astfel incat
sa putem extinde serviciile sociale pentru inca 24 de elevi.
Cantina sociala, situata pe amplasamentul Colegiului Tehnic Al.Roman, care si in momentul
de fata asigura o masa calda pentru copii care invata in centrul de zi Obor, se doreste a fi
reabilitata, dotata, si modernizata.Lucrarile propuse, cuprind eficientizare energetica,
inlocuirea sistemului de incalzire pe lemne, cu altul utilizand pompe de cladura, panouri
solare pentru asigurarea necesarului de apa calda,dotarea bucatariei si a salii de mese.
In acelasi amplasament(cu cantina sociala), exista un teren(intre corpurile C11, C13 SI C9
din planul de amplasament, pe care am dorim sa construim un spatiu multisport de
aproximativ 31mx18m acoperit, avand structura metalica.Structura de rezistenţă a
construcţiei se realizează din cadre zăbrelite(arce cu zăbrele) realizate din ţevi de oţel
OL37. Cadrul se realizează din mai multe bucăţi pentru a putea fi transportat, iar pe
şantier bucăţile se asamblează cu elemente mecanice de asamblare(şuruburi) şi sudură
unde este necesar.
De asemenea un alt obiectiv care se doreste a fi reabilitat se refera la strada (partea
carosabila) din Cartier Soimul, care face legatura intre Colegiul Tehnic Al.Roman si Liceul
Teoretic Ct.Serban.Se doreste transformarea acestei strazi intr-una semipietonale.
În acest moment proiectul a fost selectat la finantare si se asteapta contractul de
finantare pentru a putea demara urmatoarea etapa. Proiectul are o valoare de 6.785.653,06 lei,
din care contributia proprie a Orasului Alesd 135.713,12 lei.
1.2.3. Îmbunătățirea serviciilor publice oferite locuitorilor din Aleșd
Dotarea spitalului Orășenesc Aleşd cu un Computer Tomograf.
a) PROIECT DOTAREA SPITALULUI CU 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.
b) Proiect CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE AMBULATORII
DIN ORAŞUL ALEŞD
Proiectul a fost depus spre finantare in cadrul Programului Operaţional Regional (POR)
2014-2020, Axa prioritară Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”,
Prioritatea de Investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea
de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de
comunitati”. Obiectivul specific 8.1 ”Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi
a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate”. Obiectivul general al
relocării activităţilor Ambulatoriului il constituie îmbunătăţirea nivelului de sănătate a populaţiei
orasului Alesd prin asigurarea de servicii medicale complexe în regim ambulatoriu care intră în
categoria serviciilor esenţiale pentru populaţie.
Astfel prin implementarea unui proiect de reabilitare si dotare a clădirii existente pe strada
Bobalna, nr. 23-25, s-ar simplifica accesibilitatea populatiei/a pacientilor in Ambulatoriu şi s-ar
infrumuseţa zona în care aceasta clădire se află.
Dat fiind dimensiunile clădirii fostei “Bănci Agricole”, prin reabilitare, dotare si
recompartimentare se lărgeşte gama serviciilor medicale şi se ridică nivelul calitativ al acestora,
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se decongestionează activitatea în camera de garda şi se reduce numărul de internări, multe din
cazurile internate, putand fi rezolvate în Ambulator.
Scopul unui astfel de proiect:
- Lărgirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi.
- Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea si dotarea ambulatoriului
Spitalului Orăsenesc Aleşd
- Scăderea numarului de pacienti redirectionati prin dotarea cu aparatura medicala noua
inexistenta in prezent in sistemul medical bugetar in oraş, precum si reorganizarea
ambulatoriului.
- Scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament ca urmare a dotarii si
instrumentare la standarde europene
- Valorificarea unei clădiri dezafectate, respectiv crearea unei functionalitati al acestei
clădiri.
- Înfrumuseţarea zonei din strada Bobalna
- Decongestionarea traficului din zona centrala a oraşului Aleşd (Ambulatoriul existent) şi
crearea unor locuri de parcare suficiente pentru pacienţi, ambulanţe si cadre medicale pe
amplsamentul viitoarei clădirii.
Valoarea totala a proiectului este de 10,695,645.30 lei, din care contributie proprie a
Orasului Alesd 213,912.95 lei. In decursul anului 2019, proiectul a trecut de toate fazele de
evaluare in Programul Operational Regional. De asemenea proiectul a fost depus spre finantare
și la Compania Nationala de Investitii.
c) Imbunatatirea infrastructurii in parcurile din Alesd
1. In anul 2019 a avut loc rezilierea contractului de intretinere parcuri cu SC Salubri SA din
motive de intretinere a acestor spatii verzi, si incheiat contract cu un alt operator.
2.Parc Primărie În anul 2019, a fost realizată achiziția lucrărilor de modernizare pentru
parcul din fața sediului primăriei și a aleii din spatele sediului. Se estimează ca până în luna mai
2020, lucrările să ia sfârșit.
3.Parc pe str. Arena Sportivă
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.
Prin proiect de doreste:
• constructia de alei cu materiale prietenoase mediului, din dale prefabricate;
•
se dotează amplasamentele cu stâlpi de iluminat autonomi – (cu panouri fotovoltaice care
vor asigura reducerea consumului prin producerea propriei surse de energie electrică).
•
plantarea terenului cu un număr de 16 Arbori ( GINKGO BILOBA) şi se propune conform
planului de amenajare 207,3 ml de gard viu (Ligustrum ovalifolium).
•
se dotează amplasamentele cu instalaţii de irigat (aspersoare), alimentate cu apă din
reţeaua de apă existentă a localităţii care se bazează pe un consum de apă eficient
•
se dotează amplasamentele cu mobiliere urban, cu bănci, coşuri de gunoi pentru
colectarea selectiva a deşeurilor şi WC ecologic conform planuri;
•
amplasamentul va avea supraveghere cu camere video şi internet-wireless;
•
Pentru a asigura un debit constant pentru instalaţia de irigare a spaţiilor verzi, se va
realiza o staţie de pompare şi un rezervor tampon, cu volum util de V=3000 litri. Atât staţia de
pompare cat şi rezervorul de apa se vor realiza îngropat, peste care se v-a însămânţa iarba.
•
Persoanele cu dizabilităţi au acces la toate facilităţile parcului propus.
Marcajele
tactile (STOP) pentru nevăzători se vor amplasa la intrările respectiv ieşirile din parc, pentru a
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avertiza nevăzătorul de apropierea unor zone cu potenţial pericol, cum sunt: treptele, scările
rulante, traversările, uşile sau alte obstacole, precum şi schimbările de direcţie.
În august 2019, lucrarile au fost receptionate iar proiectul se afla in faza de sustenabilitate
pentru 5 ani.
4. Parc Casa de cultura.
Pe parcursul anului 2019, au fost realizate si receptionate lucrarile si dotarile pentru acest
spatiu.
În anul 2019 a fost incheiat contractul de servicii de realizare proiectare tehnica pentru
parcul si zona pietonala din fata blocurilor M. Se estimeaza ca în anul 2020 sa fie receptionat
proiectul cu avizele necesare urmand ca pe finalul anului sa fie lansate procedura de achizitie
lucrari.
5. Implementarea unui program de supraveghere video în oraşul Aleşd;
În anul 2018, au fost receptionate lucrarile de introducere camera video în orasul Alesd.
Sistemul cuprinde un numar de 38 de camere de supraveghere, amplasate in majoritatea
intersectiilor prioritare din oras si la trecerile de pietoni.Deasemenea, intrarile/iesirile din oras vor
fi dotate cu camera video cu cititor de numere.Cele 2 servere pe care vor fi colectate si
inregistrate datele sunt amplasate in cladirea primariei, precum si la sediul Politiei Orasului
Alesd.Pentru anul 2020 se doreste extinderea sistemului de supraveghere video in alte zone
agglomerate sau de interes administrativ.
6. Proiectul “Îmbunătăţirea Parametrilor Tehnici Si Funcţionali Ai Secţiei Exterioare
De Pneumologie - Tbc, În Vederea Creşterii Eficienţei Energetice A Spitalului Oraşenesc
Aleşd”, depus spre finantare in cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020,
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea
de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în
sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice, a fost evaluat, s-a semnat contractual de
finantare, a fost incheiat contractul de realizare a proiectului tehnic.In luna decembrie 2018,
proiectul a fost depus spre avizare autoritatilor competente(APM, ISU Crisana, Directia de
cultura). Pentru atingerea obiectivului s-au propus lucrări de izolare a faţadei, înlocuire a
tâmplariei, de reabilitare termică a sistemului de încălzire, modernizarea instalaţiei de distribuţie
a agentului termic, modernizarea instalaţiilor cu scopul de a asigura calitatea aerului interior prin
ventilare naturală sau hibridă, modernizarea instalaţiilor electrice, etc. Toate aceste lucrări sunt
menite să sporească eficienţa energetică şi reducerea emisiilor de CO2 a corpului de cladire
aferent setiei de pneumologie TBC. Valoarea Totala a proiectului 4,269,696.06 lei. Valoarea
contributiei orasului Alesd: 127,236.94 lei
Pentru acest proiect a fost semnat contractul de finantare, a fost receptionat
proiectul Tehnic si au fost lansata achizitia lucrarilor. Se estimeaza ca în anul 2020 sa
inceapa lucrarile
7. Proiect in implementare, POD ADMINISTRATIV INTRE ORASELE DIN ZONA
TRANSFRONTALIERA ROMANO-MAGHIARA” a fost depus in cadrul Programului Interreg VA România-Ungaria 2014 – 2020, Axa prioritara 6, Promovarea cooperării transfrontaliere între
instituţii şi cetăţeni, obiectivul specific 11/b - Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a
cooperării între cetăţeni şi instituţii.
În anul 2018 a fost semnat contractul de finanatare. Localizarea proiectului: Orasul Alesd,
judetul Bihor (pentru parteneri: Orasul Marghita, Comuna Sinteu, judetul Bihor si Orasul
Berettyoujfalu si Orasul Szarvas, Ungaria). Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea
capacităţii instituţionale comune de a furniza servicii mai bune. Rezultatele estimate la
finalizarea proiectului:
- dotarea institutiei cu echipamente IT si soft-uri specifice administratiei publice;
- elaborarea unor documente comune cu partenerii de proiect;
- schimbul de experienta pe diferite domenii cu partenerii de proiect;
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- îmbunatatirea paginii web a institutiei;
- derularea unei campanii de informare a populatiei privind serviciile administratiei publice locale.
Orasului Alesd ii revine suma de 72500 de euro, si o contributie proprie de 1450 de euro.
Proiectul se afla in implementare
ANL –Locuinte de serviciu Bloc Locuinte de servici, 16 unitati locative vor fi formate din apartamente cu 1 si 2,
camere, dupa cum urmeaza: 8 apartamente cu 1 camera si 8 apartamente cu 2 camere
 Total finantare 4.608.424 lei.
In anul 2019 a fost incheiat contractul de proiectare si lucrari pentru acest obiectiv, urmand
ca in anul 2020 sa fie incepute lucrarile de constructie.
2.Componenta economie
2.1. Dezvoltarea economică durabilă a orașului prin valorificarea resurselor și
potențialului local: industrie – energie geo – termală – turism – agricultură
2.1.1. Valorificarea potențialului turistic al orașului
Reabilitarea Cetăţii Piatra Şoimului
Proiectul „CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA RUINELOR CETĂTII ȘINTEU - PIATRA
ȘOIMULUI”, 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.
Proiectul propune urmatoarele interventii:
- Consolidarea zidăriilor șubrezite, cu înăltimi mari și sectiuni aferente relativ mici, cu risc de
prăbușire, expuse alunecării, prăbușirii, flambării sau înclinării, prin completarea zidăriei și
îmbunătătirea capacitătii de rezistentă la mișcările seizmice respectiv prin refacerea
continuitătii structurale pe verticală.
- Consolidarea zidăriilor în zonele locale surpate, prin plombare, întretesere, injectare,
refacerea continuitătii structurale pe orizontală.
- Consolidarea zidăriilor în zonele unde fundatiile au șubrezit și prezintă sectiuni mai mici
decât zidurile de elevatie aflate deasupra lor, prin completarea sau după caz cămășuirea
paramentului.
- Completarea zidăriilor pentru continuizarea structurală, acolo unde lipsa de material
fragmentează segmente de ziduri.
- Completarea arcelor de descărcare și ambrazurilor golurilor acolo, unde ele prezintă lipsă
de material sau degradări.
- Completarea locală și plombarea paramentului pentru refacerea planului exterior sau
interior al zidăriei.
- Completarea în volum a zidăriei surpate până la nivelul planului exterior sau până la
înăltimea maxim păstrată și justificabilă, în vederea refacerii unei volumetrii dorite/sugerate,
mai apropiate de starea originală.
- Supraînăltarea coronamentelor zidăriilor cu două-trei asize de piatră pentru realizarea unor
straturi de uzură/ sacrificiu, expuse direct intemperiilor, pentru a proteja coronamentul
original existent.
- Completarea fundatiilor în vederea marcării pe sol – aducerii la cota de călcare - a
amprentelor traseelor zidăriilor distruse. amprentelor traseelor zidăriilor distruse.
- Sistematizare verticală
- Realizarea unei structuri de protectie a spatiului interior al donjonului, descoperit de
cercetările arheologice
- Realizarea unor reţele electrice de utilitate și iluminat
- Panouri informative
- Zona de odihnă
Finantator: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi
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conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii
5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Proiectul a fost evaluat obtinand 72.5 puncte si afla pe lista de rezerva a finanatorului.
Promovarea turismului cultural: Cetatea Şoimului, Castelul şi Schitul din Poiana
Florilor, Biserica de lemn din Peştiş, Biserica Gotică din Tileagd, evenimente culturale
etc.
Promovarea turismului in Orasul Alesd, se face prin Centrul De Informare si Promovare
Turistica din oras. Informatiile oferite se referă atât la obiectivele si traseele turistice din oraș și
vecinătate, cât și la baza turistică (hoteluri, pensiuni, restaurante, cluburi, agentii de turism,
inchirieri auto) și posibilitătile de agrement. Centrul de Informare Turistică pune gratuit la
dispozitia turiștilor pliante, hărti și ghiduri turistice, dar și acces la internet pentru informatii de
interes turistic, harta turistică interactivă etc.
3. Componenta habitat
3.1. Dezvoltarea infrastructurii orașului și rezolvarea disfuncționalităților actuale
3.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere
Realizarea Centurii ocolitoare a orașului Aleșd – Sud.
În anul 2016, proiectul privind “Realizarea Centurii ocolitoare a Orasului Alesd SUD”, a
fost inregistrata in masterplanul de transport, aceasta fiind prevazuta la finantare in exercitiul
financiar 2014-2020. În urma identificarii unor probleme juridice la compania decalarata ofertant
castigator, contractul de executie a lucrarilor nu a mai fost semnat, urmand ca lucrarile de
constructie sa fie realizate direct de catre CNAIR. In urma adreselor trimise de primaria
Orasului Alesd catre CNAIR si Ministerul Transporturilor rezulta faptul ca procedura de realizare
a lucrarilor de constructive se afla inca in faza de achzitiei. În anul 2019, Compania Nationala
Autostrazi si Infrastructura Rutiera a depus proiectul de realizare a variantei de ocolire Alesd
SUD, pe Programul Operational Infrastructura Mare.In momentul de fata din Situatiile publicate
pe websitul programului rezulta faptul ca proiectul se afla în evaluare.
Program de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere locale in anul 2019
Au fost receptionate lucrari de modernizare stradale pe:
Strada Viilor
Strada Horea
Strada Ady Endre
Partial strada Pârâului
8300 mp de reabilitare în Cartier Soimul
In decursul anului 2019, au fost receptionate lucrarile pentru proiectul Realizare parcare
în zona Strandului Orasenesc.
În decursul anului 2019, au fost receptionate lucrarile partiale pentru strada Radnoti
Miklos,
Au fost încheiate 2 contracte de realizare Studii de Fezabilitate pentru Expropriere
Strada O Goga pana la Strada Obor, Studiu de Fezabilitate pentru expropriere Strada
Ady Endre pana la DN1E60, in vecinatatea sediului Primariei.
Trotuare
Au fost receptionate lucrari de constructie trotuar pe strada Oborului – strada Ciocarliei
pana la Piata Agroalimentara Alesd.
3.1.2. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu
utilități a orașului
Realizarea unei strategii energetice pentru UAT Aleșd
La data de 31.07.2018, a fost aprobata Streategia de eficientizare energetic a orasului
Alesd, prin HCL nr.90.Aceasta a fost transmisa catre ANRE.A fost realizata In conformitate cu
Legea 121/2014 privind eficienta energetica, Art. 9- Obligatiile operatorilor economici, Aliniatul
(12) Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 5.000 de
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locuitori au obligatia sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice in care
includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani,
Clarificarea oportunitătii introducerii gazelor naturale în localitate sau găsirea unei
alternative viabile (solar, peleti);
La nivel local s-au realizat 2 achizitii: servicii de realizare a studiului geologic, respectiv
servicii de cadastrare a strazilor din oras, in vederea realizarii Studiului de Fezabilitate privind
oportunitatea introducerii gazului in oras.In decursul anului 2019, a fost înființată o Asociatie de
dezvoltare intercomunitara alaturi de Comuna Astileu, Tetchea si Tileagd.Se propune ca in anul
2020, sa se achizitioneze Studiul de Fezabilitate pentru cele 4 comunitati.
Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare din oraş.
În momentul de fata se afla in derulare urmatoarele proiecte:
1. Proiect in derulare: „Reabilitare şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi
canalizare ape uzate în localitatea Pădurea-Neagră”- se afla in implementare si are termen de
finalizare octombrie 2020. 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 anul 2017 a fost incheiat contractul de
lucrari, iar ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in martie 2018. Finantator MDRAP prin
Programul national de dezvoltare locala.
2. 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. In urma relicitarii acestui proiect de catre Compania Nationala de Investitii,
a fost stabilit executantul lucrarilor si urmeaza ca ordinul de incepere a lucrarilor a fost emis in
martie 2018.Intrucat termenul de executie a contractului a fost pana in noiembrie 2019,
executantul lucrarilor nu a reusit finalizarea proiectului mai sus mentionat, contractul de lucrari
urmand a fi prelungit de catre finantator Finantator Compania Nationala de Investitii.
3„Extindere si modernizare retele de apa si canal in Orasul Alesd, judetul Bihor”
Prin prezentul proiect se doreste extinderea retelei de alimentare cu apa si a sistemului
de canalizare menajera in orasul Alesd. Reteaua de canalizare va avea o lungime totala de
7460 m, aceasta se va realiza pe str. Arena Sportiva, str. Ady Endre, str. Henry Coanda, str.
Nucului, str. Visinului, ramnificatie str. Bartok Bela, ramnificatie str. Nucului, ramnificatie str.
Richter Karoly, ramnificatie str. Viilor, ramnificatie str. Visinului, str. Andrei Muresan, str. Dimitrie
Cantemir, str. Octavian Goga si str. Papp Lajos Proiectul Tehnic a fost receptionat urmand ca la
inceputul anului 2020 sa fie lansata procedura de achizitie lucrari. Valoarea totală a cererii de
finantare = 7,481.399 LEI. Finantator MDRAP prin Programul national de dezvoltare locala.
3.2. Îmbunătățirea imaginii arhitectonice a orașului
3.2.1. Definirea unor strategii urbanistice unitare
În anul 2017, a fost realizat Planul de Mobilitate Urbana al Orasului Alesd, pe perioada
2017-2032.In urma realizarii acestei strategii, in cursul anului 2018, a avut loc o reorganizare a
sensurilor de circulatie pe unele artere din oras, in vederea fluidizarii circulatiei si cresterii
sigurantei pentru cetateni in special in zonele centrale si imprejurimile celor 2 licee, dupa cum
urmeaza:Sens UNIC in Cartier Soimul schimbarea sensurilor de circulatie pe 4 strazi,
Sens Unic pe strada Lalelelor
Sens Unic pe strada Piata Unirii
Sens Unic pe strada Randunicii
În anul 2018 a fost incheiat contractul de actualizare Plan Urbanistic General pentru
perioada 2020-2030.Aceste servicii sunt in implementare.
În anul 2019 a fost aprobat in Consiliul Local Regulamentul de organizare si functionare al
parcarilor din orasul Alesd.
3.3 Amenajarea unor locuri de agreement
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Dezvoltarea unei baze sportive multifuncționale (eventual în PPP) care să dispună
de3 o sală de sport acoperită, complex de fitness, bazin de înnot, etc.
Sala de sport a Orasului Alesd, situata pe strada Arena Sportiva, a fost cuprinsă într-un
proiect de extindere, pe durata anului 2017 in care, au avut loc lucrarile de extindere, iar in anul
2018 au fost realizate lucrari de inlocuire a pardoselilor PVC, au fost construite tribune pentru
150 de locuri, au fost rehabilitate vestiarele si s-a trasat pardoseala pentru 5 tipuri de
joc(handball, fotbal, basket, volei, tenis)Lucrarile au fost realizate cu sprijinul HOLCIM Romania.
Reabilitarea şi extinderea arenei sportive existente;
În 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. În urma solicitărilor, a
fost incheiat un parteneriat cu Consiliul Judetetan pentru modernizarea baza sportiva Padurea
Neagra. Proiectul tehnic a fost receptionat si s-a inchieta contractual de executie lucrari.Ordinul
de incepere pentru acest obiectiv va fi dat in primavera anului 2020.Valoarea totala de investitie
este aproximativ 1.500.000 de euro.
4. Componenta educație
4.1 Implementarea unui program de modernizare a școlilor din UAT Aleșd;
4.1.1. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii educaționale
Program de reabilitare și modernizare a infrastructurii educaționale
În anul 2019 au fost incluse la finantare urmatoarele proiecte de reabilitare a institutiilor
de invatamant pe Programul national de dezvoltare locala:
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.Dupa receptia serviciilor de proiectare, impreuna cu toate avizele necesare, in anul
2019 au fost lansate procedura de achizitie a lucrarilor, iar procentul de implementare al
contractului de lucrari de constructie este de aproximativ 95%
2. 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. Dupa receptia serviciilor de proiectare, impreuna cu toate avizele
necesare, in anul 2019 au fost lansate procedura de achizitie a lucrarilor, iar procentul de
implementare al contractului de lucrari de constructie este de aproximativ 70%.
3. 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. In anul 2018 a fost realizata achizitia serviciilor de
proiectare, a fost receptionat Proiectul Tehnic impreuna cu toate avizele necesare, s-a incheiat
contractul de lucrari iar in luna decembrie 2019, proiectul era finalizat
4. 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. In anul 2018 a fost realizata achizitia serviciilor de
proiectare, a fost receptionat Proiectul Tehnic impreuna cu toate avizele necesare, s-a incheiat
contractul de lucrari iar in luna decembrie 2019, proiectul era finalizat
5. 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. In anul 2018 a fost realizata achizitia serviciilor de
proiectare, a fost receptionat Proiectul Tehnic împreună cu toate avizele necesare, în anul 2019
au fost realizate lucrările în procent de 95%.
4.1.2. Dotarea Colegiului Tehnic cu tehnologie modernă
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. In anul 2018 a fost realizata achizitia serviciilor de
proiectare, precum si lucrarile de constructie.La finalul anului 2019 au fost realizate lucrarile de
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inlocuire acoperis si s-a inceput la lucrarile interioare de introducere a sistemului electric –
curenti slabi.
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. In anul 2018 a fost realizata achizitia serviciilor de proiectare, a fost
receptionat Proiectul Tehnic impreuna cu toate avizele necesare, s-a incheiat contractul de
lucrari iar in luna martie 2019, s-a emis ordinul de î
ncepere a lucrarilor. La finalul anului 2019 lucrarile sunt implementate in procent de 90%
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. In anul 2018 a fost realizata achizitia serviciilor de proiectare, a
fost receptionat Proiectul Tehnic impreuna cu toate avizele necesare, s-a incheiat contractul de
lucrari iar in luna decembrie 2019, stadiul lucrărilor era de 90%.
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STADIUL REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTITII LA SFARSITUL ANULUI 2019
1. Investitii finantate prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Nr.cr
t

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

STADIUL1

Valoarea
Mii lei

Sumele totale
decontate până
la 31.12.2019
( de la
demararea
proiectului)

Sumele decontate
Mii lei
In anul 2019

In semestrul II
2019

Mii lei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lungimea rețelelor
de apă , canalizare
și lungime
drumurilor care se
vor realiza prin
implementarea
proiectului.
km

Lungimea rețelelor
de apă , canalizare și
lungime drumurilor
realizate în
semestrul II 2019.
km

2,7

Reabilitare si modernizare sisteme de alimentare cu apa si
canalizare ape uzate in localitatea Padurea Neagra, Orasul
Alesd, jud.Bihor

In
derulare

5.514,34

3.060,23

1.816,49

1.816,49

9,87

Extindere si modernizare retele de apa si canal in Orasul
Alesd, judetul Bihor
Constructie corp nou Liceul Teoretic Constantin

Procedura
de achizitii

7.481,40

80,03

0

0

14,66

Procedura
de achizitii

2891,77

68,18

20,70

20,70

0

finalizat

194,84

194,56

186,16

186,16

0

In
derulare

2.145,21

1.915,45

1.851,71

1.851,71

0

finalizat

189,35

189,35

1,50

1,50

0

finalizat

170,01

170,01

160,29

3,75

0

600,23

481,01

447,54

447,54

0

893,61

251,52

237,52

237,52

0

286,08

265,40

248,66

212,13

0

0

442,38

389,98

243,93

124,25

0

0

Serban Alesd, judetul Bihor
Reabilitare si modernizare cresa cartier, Orasul Alesd,
judetul Bihor
Reabilitare si modernizare gradinita cu program prelungit
Alesd, judetul Bihor
Reabilitare si Modernizare Gradinita cu program normal
nr. 3 Pestis, Orasul Alesd, judetul Bihor
Reabilitare si Modernizare Gradinita cu program normal
– Str Teiului, Orasul Alesd, judetul Bihor
Reabilitare si modernizare corp vechi Liceu Teoretic
Ct.Serban, Orasul Alesd, judetul Bihor
Reabilitare si modernizare corp vechi Colegiul Tehnic
Al.Roman din Orasul Alesd, judetul Bihor
Reabilitare si modernizare Scoala Primara Nr.1,Orasul
Alesd, judetul Bihor
Reabilitare si modernizare Scoala Primara Padurea
Neagra, Orasul Alesd, judetul Bihor

0
0

In
derulare
In
derulare
In
derulare
In
derulare

0
0
0
0
0
0

1
Contract semnat/ Procedura de achiziții/ În derulare/ Finalizat, recepționat
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PROGRAMUL NATIONAL DE CONSTRUCTII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL ( DERULAT PRIN COMPANIA NATIONALĂ DE INVESTITII)

Nr.cr
t.

Valoarea
Mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Sumele totale
decontate
până la
31.12.2019
( de la
demararea
proiectului)

Sumele decontate
Mii lei
In anul
2019

In semestrul II
2019

Mii lei
Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural din oras Alesd, str.Targului
nr.1 , jud Bihor

1

3272

203

73

0

2.SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE A STATIILOR DE TRATARE A APEI POTABILE ȘI STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE CU O
POPULATIE DE PÂNĂ LA 50.000 DE LOCUITORI

Nr.cr
t.

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

1

Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa
uzata in Orasul Alesd, jud. Bihor

STADIUL2

Valoarea
Mii lei

Sumele
totale
decontate
până la
31.12.2019
( de la
demararea
proiectului

Sumele decontate
Mii lei

In anul
2019

In sem II
2019

Lungimea
rețelelor de
apă și
canalizare
care se vor
realiza prin
implement
area
proiectului.
km

Lungimea rețelelor
de apă și canalizare
realizate în sem II
2019.
km

Mii lei
In
derulare

30653

20240

1018

1018

30,84

0

1. PROGRAMUL PRIVIND FINANTAREA ELABORĂRII PLANURILOR URBANISTICE GENERALE (PUG) SI A REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM AFERENTE (RLU)
Nr.c
rt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Valoarea
Mii lei

Sumele totale
decontate până la
31.12.2019

Sumele decontate
Mii lei

2
Contract semnat/ Procedura de achiziții/ În derulare/ Finalizat, recepționat
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( de la demararea
proiectului)

1
2

Mii lei
23.12

157
-

Plan urbanistic general si regulament de urbanism
-

In anul
2019

In sem II
2019

0
-

0
-

1.3.OBIECTIVE DE INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL

Nr.c
rt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Lungimea rețelelor de
apă , canalizare și
lungime drumurilor
care se vor realiza prin
implementarea
proiectului.
km

Lungimea
rețelelor de apă ,
canalizare și
lungime
drumurilor
realizate în
semestrul II
2019.
km

Valoarea
proiectului
Mii lei

Valoarea
decontata in
anul 2019
Mii lei

Valoare
decontată în
semestrul II 2019

122
50

122
50

122
50

0,7
0

0,7
0

400

400

0

0

0

28
152

28
152

28
0

0
0

0
0

1000

1000

1000

3,5

3,5

520

520

0

0,95

0

120
100

120
100

31
70

0
0

0
0

160

160

90

0

0

274

274

274

0

0

Extindere retele apa canal in orasul Alesd
Reabilitare capela oraseneasca
Reabilitare piateta in fata Casei de Cultura
Alesd
Reabilitare piata agroalimentara Alesd
Parcare spate policlinica
Reabilitare str. Viilor, cartier Soimul,
Horea, Ady Endre
Reabilitare si modernizare str. Radnoti
Miklos, Plopilor, Paraului si Greneral Bem
Reabilitare trotuare str. Oborului, Viilor
Reabilitare santuri pluviale orasul Alesd
Extindere linie curent electric orasul Alesd
Platforme colectare selectiva a deseurilor
in orasul Alesd
1.4.PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE
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PROGRAMUL
OPERAȚIONAL

POR 2014-2020
axa 5 prioritatea de investitii
5.2
POR 2014-2020
axa 5 prioritatea de investitii
5.1
POR 2014-2020
Axa prioritară 13 –
Prioritatea de investiţii 9b:
POR 2014-2020
Axa 3, Prioritatea de
investitii 3.1B, cladiri publice

Programului Interreg V-A
România-Ungaria 2014 –
2020, Axa prioritara 6,
Promovarea cooperării
transfrontaliere între
instituţii şi cetăţeni,
obiectivul specific 11/b
Programului Interreg V-A
România-Ungaria 2014 –
2020, Axa prioritara 6,
Promovarea cooperării

TITLUL PROIECTULUI

“Creşterea calităţii vieţii urbane –
amenajare parc arena sportivă”
„Consolidarea şi reabilitarea
ruinelor Cetăţii şinteu piatra
şoimului”
“Abordare integrata
pentru revitalizarea si
dezvoltarea orasului
Alesd
“Îmbunătăţirea parametrilor
tehnici si funcţionali ai secţiei
exterioare de pneumologie - tbc,
în vederea creşterii eficienţei
energetice a spitalului oraşenesc
Aleşd”

,,Pod administrativ intre orasele
din zona transfrontaliera
romano-maghiara”

,,Porţi deschise pentru cultură şi
tradiţii în europa”

Stadiul actual3

Lungimea
rețelelor de
apă ,și
canalizare
care se vor
realiza prin
implementare
a proiectului.
km

Lungimea
rețelelor de
apă și
canalizare
realizate în
semestrul II
2019.
km

Sumele totale
decontate
până la
31.12.2019

Sumele
decontate în
semestrul II
2019

Mii lei

Mii lei

735

735

283

0

0

4,543

0

0

0

0

0

6,737

0

0

0

0

0

4,269

4,269

0

0

0

0

195

195

180

180

0

0

349

349

280

280

0

0

Valoarea
din cererea
de finanțare
Mii lei

Valoarea
contractată
Mii lei

735
finalizat

In selectare

In
precontractare

In derulare

In derulare

In derulare

3
Depus, selectat, în derulare
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transfrontaliere între
instituţii şi cetăţeni,
obiectivul specific 11/a
Programul Interreg V-A
România-Ungaria 2014 –
2020, Prioritatea de
investiţii (Ip) deschisă: 8/b
POCU,
prioritară
socială

4:
și

Makers - „Centru integrat de
educatie pentru dezvoltarea unui
oras de profesionisti”

combaterea

sărăciei,

Prioritatea

investiţii

9.ii:

de

Obiectivul

„Completarea şi dezvoltarea
serviciilor sociale furnizate de
centrul de zi pentru vârstnici din
oraşul Aleşd”

0

0

0

0

0

1,810

0

0

0

0

0

1283

1283

11

11

0

0

1071

1071

107

107

0

0

In evaluare

Axa
Incluziunea

11,180

In evaluare

Specific 4.4:
Programului Interreg V-A
România-Ungaria 2014 –
2020, Axa prioritara 4,
Imbunatatirea serviciilor de
ingrijire a sanatatii 9/a Investitii in infrastructura
medicala
Programului Interreg V-A
România-Ungaria 2014 –
2020, Axa prioritara 5,
Imbunatatirea prevenirii
riscurilor si gestionarii
dezastrelor , prioritatea de
investitii 5/b

Integrated project for
sustainable and development
in health care services in case
of medical interventions fore
emergency situations -FA
Phase
Dezvoltarea capacitatii integrate
de raspuns la situatii de urgenta
transfrontaliere ( Development of
an integreted response capacity
to cross-border emergency
situations: acronim DIRCCES)

In derulare

In derulare
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Din prioritati pentru anul 2019 au fost realizate după cum urmează:
1. Reabilitarea a 3 strazi din localitate (str.Mioritei, Teiului, Radnoti Miklos) și balastarea
unor drumuri de interes in satele apartinatoare. A fost reabilitată cu covor asfaltic str
Radnoti Miklos(partial), Str.Mioritei si Teiului urmand a se reabilita dupa finalizarea
lucrarilor de apa si canal(proiect aflat in derulare).Au fost balastate un numar de 7 strazi.
2. Continuarea lucrarilor de apa si canal in localitate Padurea Neagra.Lucrarile sunt in
desfasurare avand un procent de realizare de aproximativ 60%
3. Contractarea lucrarilor de reabilitare a institutiilor de invatamant din carul PNDL II.Din
cele 10 contracte de finantare pentru 8 obiective lucrarile au fost incepute/finalizate
urmand ca in anul 2020, sa fie finalizate toate cele 8 obiective, repsectiv sa fie lansate
/relansate procedurile de achizitie pentru cele 2 proiecte ramase.
4. Constructia unui trotuar de la ANAF pana la strada Morii, pe langa E60.Din lipsa
fondurilor nu s-a putut realiza acest obiectiv
5. Definitivarea situatiei terenului destinat parcului industrial in vederea atragerii unor
investitori.In anul 2020 se va incheia un protocol de colaborare cu Parcuri industriale
Oradea pentru a facilita accesul unor investitori
6. Infiintarea unui ADI si realizarea studiului de fezabilitate privind oportunitatea introducerii
gazului in localitate.A fost infiintata Asociata ADI URBAN RURAL impreuna cu comuna
Astileu, Tileagd, Tetchea.
7. Diversificarea activitatilor sportive din oras(motocross, enduro, fotbal, basket, handball,
karate).Au fost realizate diverse activitati sportive in decursul anului 2019
8. Finalizarea lucrarilor aferente contractelor de apa –canal pe raza localitatii orasului
Alesd.Proiectul nu s-a finalizat avand termen finalul anului 2020.Procentul de realizare al
acestui contract este de aproximativ 80%
9. Contractare lucrari in cadrul proiectului de Extindere retele de apa si canal in Orasul
Alesd(proiect finantat prin PNDLII).Durata de proiectare si avizare a acestui proiect a dus
la depasirea termenului prevazut initial.In momentul de fata proiectarea tehnica a fost
receptionata si se afla in avizare la CNAIR.
10. Lansarea achizitiei de lucrari pentru proiectul “Îmbunătăţirea Parametrilor Tehnici Si
Funcţionali Ai Secţiei Exterioare De Pneumologie - Tbc, În Vederea Creşterii Eficienţei
Energetice A Spitalului Oraşenesc Aleşd”.Lucrarile au fost lansate si se lucreaza la
evaluarea ofertelor.
11. Finalizarea lucrarilor de modernizarea a parcului din fata casei de cultura.Lucrarile au fost
receptionate
12. Finalizarea Proiectului CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII URBANE – AMENAJARE PARC
ARENA SPORTIVĂ. Lucrarile au fost receptionate.
13. Realizare studii de fezabilitate pentru coridoare de expropriere pe:
- Strada Octavia GOGA – strada Oborului.Studiul de Fezabilitate a fost realizat.Se
asteapta avizul Agentiei de protectia Mediului
- Strada Ady Endre - E60 strada Bobalna, prin exproprierea imobilului de pe Strada
Bobalna nr.2. Studiul de Fezabilitate a fost realizat.Se asteapta avizul Agentiei de
protectia Mediului
- Strada Nucului- E60.Studiu de fezabilitate in lucru
- Prelungire Tudor Vladimirescu-Pod canal-zona industriala. Studiu de fezabilitate
nu s-a mai realizat.Exista un proiect de reconstructie a podului peste canal, care
va intra in implementare in anul 2020.
14. Receptia proiectului Tehnic si lansare achizitii lucrari pentru proiectul „Abordare integrata
pentru revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesd: Obiectivul 1 : Cantina sociala din cartier
Soimul, orasul Alesd, Obiectivul 2 : Spatiu multisport in orasul Alesd, Obiectivul 3 : Centru
17 | P a g e

de zi pentru copiii de etnie roma din orasul Alesd, Obiectivul 4 : Shared space – design
urban strada Cartier Soimul.
Nerealizat datorita faptului ca nu s-a incheiat contractul de finantare pana in decembrie
2019.
15. Finalizarea proiectului privind sistemul integrat de supraveghere video.Lucrare
receptionata.
16. Finalizarea lucrarilor si dotarilor aferent proiectului de reabilitare si dotare Casa de
Cultura. Nerealizat lucrarile sunt inca in desfasurare
17. Finalizarea lucrarilor de realizare parcare pe strada Randunicii, in spatele Policlinicii
Alesd.Lucrare finalizata.
18. Facilitarea accesului pentru persoane cu dezabilitati la 10 treceri de pietoni si amplasare
pavaj tactil.Lucrare realizata
19. Receptie proiect de amplasare semafor la intersectia Strazii Paraului cu strada 1
Decembrie(DN1E60).Proiectul a fost receptionat.Proiectul se afla inca la CNAIR pentru
aviz
20. Lansare achizitie si incepere lucrari de constructie Adapost pentru caini comunitari in
localitatea Padurea Neagra.Lucrare nerealizata, datorita faptului ca in localitatea Padurea
Neagra in locatia stabilita initial nu se putea emite autorizatia de functionare a unui astfel
de adapost.Locatia stabilita este sub limita minima de amplasare fata de locuinte.Se cauta
o alta solutie in afara localitatilor.
21. Înlocuirea platformelor selective de deseuri din cartierul de blocuri, cu altele pe 4 fractii.
Proiect realizat.Au fost reabilitate toate platformele betonate si au fost inlocuite 9 platforme
de colectare pe 5 fractii.
PRIORITATI PENTRU ANUL 2020
Realizare covor asfaltic pe urmatoarele strazi:
o Str. Ciocarliei nr.1
o Str. Closca
o Str. Crinului
o Str. Salcamilor
o Str. Cosbuc
o Str. Mioritei
o Str. Paraului
o Str. Ady Endre de la str Paraului pana la primarie.
o Str. Crisul Repede
o Str. Teiului
o De la Intersectie Dambovitei cu Str Teiului pana la Str Bucegi
o Lunca Crisului pana la Str. Bartok Bella
o Cartier Soimul din Aleea Campus prin spatele Liceului Teoretic CT Serban(intre Bl
B2 si B3), continua printe bl D1, D2, printer E1, B7 pana la statia de autobus
o Str. Dintre parc Bl “R” si blocurile SMA.
o Adiacent Str Nucului(Gustavici)
o Ulita Marghitii+Partea De Jos
o Str Valea De Sinteu Prelungire Partea Dreapta A Vaii
o Str Dambovitei Peste Deal Pana In Pestis
o Str Emil Palade
o Str O Goga
o Str Husia
o Str Paralela T Vladimirescu-Rebadi
o Parcare Casa De Cultura
o Parcare Bl D
o Str Richter Karoly
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o Str Eminescu
o Str Castanilor
o Str Nufarului
o Str Victoriei
Lucrarile de modernizare vor fi conditionate de finalizarea pe fiecare strada a proiectului de
reabilitare apa si canal
➢ Incheierea unui parteneriat cu Parcuri Industriale Oradea, in vederea redirectionarii unor
investitori in Orasul Alesd.In anul 2019, s-au purtat numeroase discutii cu investitori
interesati de zona noastra.
➢ Inceperea lucrarilor de reabilitare si modernizare a Parcului din fata sediului Primariei
Orasul Alesd
➢ Inceperea lucrarilor de executie a blocului ANL-Locuinte de servici
➢ Inceperea lucrarilor de executie a proiectului de reabilitare si eficientizare termica a
Spitalului de Pneumofizilogie - TBC
➢ Identificare unor surse de finantare sau contracte de sponsorizare pentru reabilitarea
arenei sportive- tribune/vestiare si nocturna.
➢ Inceperea lucrarilor de constructie la baza sportiva din Padurea Neagra
➢ Continuarea cadastrarilor pe strazi si a spatiilor verzi din Orasul Alesd
➢ Intocmirea unui proiect de amenajare a Parcului din fata Blocurilor M
➢ Reabilitarea copertinei de la capela mortuara din Orasul Alesd
➢ Reabilitarea acoperisului la Piata Agroalimentara din Alesd
➢ Achizitie accesorii pentru tractor
➢ Suplimentarea platformelor de colectare selective
➢ Extinderea sistemului de supraveghere video
➢ Campanie de toaletare in Orasul Alesd
În ceea ce priveste performanta primariei din Rapoartele de Audit ale Camerei de
Conturi Bihor, conform deciziei 20/2019, s-au intreprins urmatoarele:
1. Orasul Alesd a implementat sistemul de control intern managerial, in conformitate cu
dispozitiile OSGG nr. 400/2015.
2. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli in conformitate cu actele normative in
vigoare
3. S-a infiintat functia publica de auditor intern
4. S-au recuperat toate sumele reprezentand decontari necuvenite si accesoriile de
intarziere aferente acestora
III Transparenţă instituţională
1. Bugetul instituţiei

1.Bugetul local (sursa A)
Venituri totale: 35.301.47 mii lei
Venituri proprii : 5.695,78 mii lei
Venituri de bugetul de stat: 10.972,39 mii lei
Venituri din cote si sume din impozitul pe venit: 5.961 mii lei
Venituri din sume defalcate din TVA : 8.254,50 mii lei
Sume primite de la UE ( fonduri europene): 4.417,80 mii lei

Sectiunea de functionare-(sursa A)
TOTAL VENITURI
03.18.impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
04.01.cote defalcate din impozitul pe venit
04.05. sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean
07.01.01.impozit pe cladiri de la persoane fizice
07.01.02.impozit pe cladiri de la persoane juridice

16.954.710
15.000
5.556.000
405.000
525.670
730.000
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07.02.01.impozit pe terenuri de la persoane fizice
07.02.02.impozit pe terenuri de la persoane juridice
07.02.03.impozit pe teren din extravilan
07.03.taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru
11.02.sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
(invatamant, evidenta populatiei, ajutor pt incalzire locuinte persoane cu ajutor social,
ces)
11.06.sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug. locale
11.09.sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau
confessional acreditat
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
18.50.alte impozite si taxe: autorizatii, certif. urbanism
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
(utilitati ANL)
34.02.taxe extrajudiciare de timbru
35.01.02.venituri din amenzi
36.05.varsaminte din veniturisi/sau disponibilitatile institutiilor publice
37.01.donati si sponsorizari
37.03.varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
42.34.subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
42.41.subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

TOTAL CHELTUIELI

51.Autoritati executive, din care:

310.000
180.000
150.000
200.000
1.578.500

6.538.000
138.000
0
530.000
349.070
28.900
254.640
400.000
145.000
95.000
80.000
970
493.000
413.300
784.430
-3.522.770
10.000
567.000

16.954.710
4.615.000

-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale: furnituri de birou, materiale de curatenie, gaz, iluminat, salubritate
, apa, telefoane, carburanti, asigurari, rovignete, taxe OCPI , servicii topografice, servicii
functionare si asistenta, deplasari,
-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

3.020.000
1.515.000

54.Alte servicii publice ( evidenta populatiei), fond de rezerva, din care:

428.500

-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale

418.500
10.000

55.Datorie publica si imprumuturi, din care:

150.000

-comisioane si alte costuri
-dobanzi aferente creditelor interne

25.000
125.000

61.Siguranta nationala, din care:

200.000

80.000

-cheltuieli materiale (protectia muncii, autorizare PSI, dezapeziri)

200.000

65.Invatamant, din care:
Liceul Teoretic Constantin Serban, din care:

2.333.480

-cheltuieli materiale (cost / elev)
-cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd)
-sponsorizare Holcim ,Vem Trans
-ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte
educationale speciale
-burse (venituri proprii UAT Orasul Alesd)

605.700
170.000
77.420
378.500

1.261.620

30.000
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Colegiul Tehnic Alexandru Roman, din care:

923.860

-cheltuieli materiale (cost / elev)
-cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd)
-sponsorizare Holcim
-ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte
educationale speciale
-burse (venituri proprii UAT Orasul Alesd)

465.300
295.000
118.560
15.000

Gradinita Baptista Tinaud, din care:
-cheltuieli de personal +materiale

30.000
138.000

Orasul Alesd, din care:

138.000
10.000

-tichete de gradinita
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.000
0

66.Sanatate (Medicina scolara , asistent si mediator sanitar) din care:

567.000

-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale

562.000
5.000

67.Cultura, Tineret, Sport, Biblioteci,din care:

1.146.830

-cheltuieli de personal -biblioteca
-cheltuieli de personal –intretinere parcuri
-cheltuieli materiale -biblioteca
-cheltuieli materiale -parcuri
-cheltuieli zilele orasului,1 iunie, 1 decembrie, cadouri copii, alte evenimente
-asociatii sportive, fotbal, handbal,karate, ciclism, motocros
-biserici
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent asociatii , biserici

168.000
77.500
60.000
300.000
238.650
250.000
95.000
-42.320

68.Asistenta sociala, din care:

3.765.000

-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
-ajutor incalzire , ajutoare de urgenta si de deces

2.241.000
169.000
575.200
204.000
231.000
28.000
62.800
171.000
83.000

70. Iluminat, Alimentare cu apa, din care:

1.500.000

-cheltuieli -iluminat public
-ramburasari de credite interne ( rate Cec BanK)

1.150.000
350.000

74.Protectia mediului, Salubrizare, din care:

798.900

-cheltuieli materiale, salubritate, igenizari, maturat stradal
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent salubritate

800.000
-1.100

84.Drumuri ,Strazi, din care:

1.200.000

-cheltuieli materiale, reparatii drumuri, strazi, santuri, balastru, piatra, nisip

1.200.000

87.Alte actiuni economice, din care:

250.000

-cheltuieli materiale,servicii, cotizatii ,transport,
taxe, autorizari

250.000

EXCEDENT

0

Sectiunea de dezvoltare-(sursa A)
TOTAL VENITURI

18.346.760

37.04. Varsaminte din sectiunea de functionare

3.522.770
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39.07.Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
42.05.Planuri si regulamente de urbanism
42.65.Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
42.69.Subventii de bugetul de stat catre bugetul local pentru derularea proiectelor cu
finantare externa nerambursabila
48.01.Sume primite de la UE in contul platilor efectuate in anul curent
48.02.Sume primite de la UE in contul platilor efectuate in anii anteriori
48.03.Prefinantare

10.800
15.970
10.064.370
315.050

TOTAL CHELTUIELI
51.AUTORITATI EXECUTIVE, din care:

18.909.260
325.700

TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA -sectiunea dezvoltare, din care:
-proiect ROHU 179-Pod administrativ intre orasele din zona transfrontaliera romanomaghiara

61.PROTECTIE CIVILA, din care:
TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA- sectiunea dezvoltare, din care:
proiect ROHU 48 -Dezvoltarea capacitatii integrate de raspuns la situatii de urgenta
transfrontaliere ( Development of an integreted response capacity to cross-border
emergency situations: acronim DIRCCES)

3.886.800
398.530
132.470

325.700
325.700

1.071.000
1.071.000
1.071.000

65.Invatamant , din care:

4.942.190

TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare,
din care:
-Construire corp nou Liceul Teoretic Constantin Serban Alesd, PNDL 2
-Reabilitare si modernizare corp vechi Liceul Teoretic Ct. Serban Orasul Alesd, judetul
Bihor -PNDL 2
-Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal-str.Teiului, Orasul Alesd, judetul
Bihor- PNDL 2
-Reabilitare si modernizare gradinita cu program prelungit Alesd, judetul Bihor- PNDL 2
-Reabilitare si modernizare Scoala Primara Padurea Neagra, Orasul Alesd, judetul BihorPNDL 2
-Reabilitare si modernizare Scoala Primara Nr.1, Orasul Alesd, judetul Bihor-PNDL 2
-Reabilitare si modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al. Roman din Orasul Alesd, judetul
Bihor- PNDL 2
-cofinantarea din bugetul local a proiectelor
prin PNDL 2 pt scoli
-teren fotbal si teren multifunctional din tartan sintetic Colegiul Tehnic Alexandru Roman
TITLUL 85.-PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT sectiunea dezvoltare, din care:
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

4.953.270

66.Servicii medicale , din care:

2.710.470

TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA -sectiunea dezvoltare, din care:
-Proiect POR -Îmbunătăţirea parametrilor tehnici si funcţionali ai secţiei exterioare de
pneumologie - TBC, în vederea creşterii eficienţei energetice a Spitalului Oraşenesc Aleşd

2.710.470

-proiect ROHU 275-Integrated project for sustenable development in the mountain area
of Bihor Contry, Improvement of acces and development in helth care services in case of
medical interventions for emergency situations.

16.100

proiect ROHU 449 -Integrated project for sustainable and development in health care
services in case of medical interventions fore emergency situations -FA Phase)

1.282.570

67.Cultura, recreere,parcuri, din care:

1.087.660

TITLUL 58.-PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA -sectiunea dezvoltare, din care:

400.000
564.700
157.470
1.944.440
288.020
260.420
835.000
153.420
349.800

-11.080
-11.080

1.411.800

493.66
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-proiect POR -Creşterea calităţii vieţii urbane – amenajare parc arena sportivă
ROHU 198-„Porti deschise pentru cultura si traditii in Europa”
TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare,
din care:
-PT-reabilitare parc in fata Primariei
-reabilitare camin cultural Tinaud
-cofinantare proiect cu CNI pt reabilitarea casei de cultura
-PT + reabilitare parc casa de cultura Alesd

298.500
195.160

594.000
20.000
44.000
130.000
400.000

68.Cresa, din care:

256.410

TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare,din care:
-reabilitare cresa cartier prin PNDL II
-cofinantare din buget local proiect prin PNDL II
-construire cos de fum , reabilitarea sopron lemne si canalizare cresa

256.410
151.570
34.840
70.000

70.Alimentare cu apa - canal , gaz, din care:

6.048.370

TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare, din care:
-reabilitare si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare ape uzate in
localitatea Padurea Neagra,Orasul Alesd, jud. Bihor - PNDL I
-extindere si modernizare retele de apa si canal in Orasul Alesd, judetul Bihor -PNDL II
-cofinantari din buget local pentru lucrari de alimentare cu apa si canalizare

6.050.870

-planuri si regulamente de urbanism
-adapost caini Padurea Neagra
-reabilitare capela cimitir Alesd
-deviere linie curent Bloc nou ANL , Arena Sportiva

15.970
190.000
50.000
67.500

-extindere linie de curent str. Visinului, Nucului, Bartok Bela

90.000

TITLUL 85.-PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT sectiunea dezvoltare, din care:
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-2.500

4.068.780
1.315.650
252.970

-2.500

74.05.01.SALUBRITATE, din care:

290.000

TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare, din care:
- platforme pentru colectare selectiva a deseurilor in orasul Alesd

290.000
290.000

84.Drumuri ,strazi, din care:

2.087.460

TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare, din care:
-SF + PT strazi in orasul Alesd, PT pod zona industriala
-reabilitare, modernizare si asfaltare strazi (Cartier Soimul, Plopilor , Paraului, General
Bem, Viilor, Obor, Radnozi Miklos) trotuare , santuri pluviale in orasul Alesd
-cadastrare strazi si terenuri in vederea creerii de noi strazi in Orasul Alesd
-amenajare parcare in spatele Policlinici
-supravegere video strazi in Orasul Alesd

2.087.460

87.Alte actiuni economice din care:

90.000

TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare, din care:
-PT+ consultanta elaborare cereri de finantare , implemetare proiecte prin POR si ROHU

90.000

100.000
1.695.460
60.000
152.000
80.000

90.000

Deficit
-562.500
2. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii (sursa E+F)
Venituri totale: 22.595,61 mii lei
Venituri din proprietate: 450 mii lei
Venituri din prestari servicii: 10.541 mii lei
Venituri diverse: 119,04 mii lei
Venituri din donatii: 84,17 mii lei
Venituri din subventii: 100 mii lei
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Venituri din bugetul fnuass: 11.301,40 mii lei
Sectiunea de functionare (sursa E+F)
TOTAL VENITURI

22.275.210

30.05.30.alte venituri din concesiuni si inchirieiri -piata, invatamant
33.05.taxe si alte venituri in invatamant, din care:
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 Oradenesc Alesd
36.50.alte venituri, din care:
37.01.donati si sponsorizari, invatamant , spital
37.03.varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare

450.000
222.000
9.200.000
669.000

37.50.alte transferuri voluntare
43.33.subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate
pentru acoperirea cresterilor salariale

119.040
11.301.400

TOTAL CHELTUIELI

0
300.000
150.000
84.170
-220.400

22.384.210
402.270

65.Invatamant, din care:
Liceul Teoretic Constantin Serban

76.000

-cheltuieli materiale

Colegiul Tehnic Alexandru Roman

76.000
326.270

-cheltuieli materiale

326.270

66.Sanatate, din care:

21.521.940

-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

17.213.940
4.116.000
192.000

70. Piata, din care:

310.000

-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

245.000
60.000
5.000

87. Cantina sociala, din care:

150.000

-cheltuieli materiale

150.000

DEFICIT/EXCEDENT

-109.000

Sectiunea dezvoltare (sursa E+F)
TOTAL VENITURI

320.400

37.04. Varsaminte din sectiunea de functionare
42.70.suventii de la bugetul de stat pentru sustinerea derularii proiectelor FEN(
spital)

220.400
100.000

TOTAL CHELTUIELI

509.200
240.400

66.Sanatate, din care:
TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare,
-echipamente medicale
-reparatii capitale aferente activelor fixe
-panouri solare

din care:

240.400
167.000
10.000
63.400
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70. Piata, din care:

268.800

TITLUL 71.-ACTIVE NEFINANCIARE -sectiunea dezvoltare,
-extindere si reabilitare piata agroalimentara
-PT + executie parcare langa piata si strand

din care:

238.800
80.000
188.800

DEFICIT
-188.800
3.Bugetul creditelor interne ( sursa C)
În cursul anului 2019, în baza contractului RQ14021749679515 / 05.08.2014, incheiat
cu CEC Bank Sa , s-a intocmit bugetul creditelor interne in valoare de 4.085.360 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
4.085.360
41.07.02.01.Sume aferente creditelor interne
4.085.360
TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE
74.07.06.Canalizare, din care:
-cheltuieli de capital , cofinantare CNI

4.085.360
4.085.360
4.085.360

2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice
Lista contractelor de achiziție publică încheiate în anul 2019
Nr.
crt.

Obiectul contractului

Valoarea
contractului
fara TVA

Procedura de Numele castigatorului
achizitie
folosita

1

Furnizare piatra concasata

15580lei

Achizitie
directa

SC SEC TRANS LOGISTIC

2

Lucrari auxiliare de constructii si instalatii la
Gradinita cu program prelungit Alesd

61198,18

Achizitie
directa

SC SELALICE B COM SRL

3

Furnizare balast, nisip

22240

Achizitie
directa

SC BETON CONSTRUCT
SRL

4

Lucari retele pluviale

10856,35

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

5

Lucrări de realizareretele de canalizare si retele 65391,02
de alimentare cu apa

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

6

Furnizare sir luminos

3000 le

Achizitie
directa

SC LARA ELECTRIC SRL

7

Lucrari platforme betonate in Padurea Neagra

16806,72

Achizitie
directa

SC AGHEAR TRANS SRL

8

Inchiriat buldoexcavator si excavator la
Padurea Negar

17120

Achizitie
directa

SC AGHEAR TRANS SRL

9

Servici de sonorizare scena si lumini pentru
Targul de Craciun

10000

Procedura
simplificata

SC DANIVI COM SRL

10

Servicii de proiectare cladiri civile

6800

Achizitie
directa

SC BHPROINV

11

Servicii de proiectare cladiri civile

19500

Achizitie
directa

12

Furnizare pachete dulciuri de Craciun

18018,56

Achizitie
directa

SC METRO CASH CARRY

13

Servicii de intocmire plan de situatie

34.6

Achizitie
directa

PFA OROS CASIAN

14

Servicii de verificare , incarcare , schimb,

988

Achizitie

SC STINGPROT SRL

SRL

SC BHPROINV SRL
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ahizitie furtun , stingatoare

directa

15

Furnizare diverse materiale de reparatii,

25

Achizitie
directa

SC REBADI IMPEX SRL

16

Lucrari platforme betonate in orasul Alesd

55200

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

17

Furnizare alimente

3544,15

Achizitie
directa

SC METRO CASH CARRY
SRL

18

Lucrari de intretinere retele pluviale

16965

Achizitie
directa

SC SALUBRI SA

19

Lucrari montat si demontat instalatii iluminat
festiv

18000

Achizitie
directa

SC LARA ELECTRICSRL

20

Acizitie marcaje rutiere

26

Achizitie
directa

SC VASFLAS SRL

21

Achizitie asigurari auto

10

Achizitie
directa

SC GROUPAMA SRL
SC INTER BROKER
ASIGURARI

22

Lucrari de amenajare trotuare cu dale din
beton , zona str. Viilor colt cu str Bucegi

26426,43

Achizitie
directa

SC REBADI IMPEX SRL

23

Servicii coproductie TV, spectacol folcloric

4200

Achizitie
directa

SC CLAS MEDIA SRL

24

Furnizare cos de fun ceramic pentru corpul
vechi al Primariei Orasului Alesd

2616,30+

Achizitie
directa

SC DENI LOIS SRL

25

Furnizare imprimata multifunctionala A3
color

11764

Achizitie
directa

SC CG GC HITECH
SOLUTIONS SRL

26

Lucrări de reparatii capela oraseneasca Alesd

42004,84

Achizitie
directa

SC REBADI IMPEX SRL

27

Lucrări de constructie cos de fum

10426,80

Achizitie
directa

SC REBADI IMPEX SRL

28

Lucrări de reparatii acoperis Biblioteca
oraseneasca Alesd

5399,70

Achizitie
directa

SC REBADI IMPEX SRL

29

Furnizare alimente Cantina sociala

96

Achizitie
directa

SC SELGROS SRL

30

Furnizare paturi, saltele , corturi

83909,90

Achizitie
directa

SC PESCAMANIA SRL

31

Transport cu autoutilitara pentru transport sare 5600

Achizitie
directa

SC AGHEAR TRANS SRL

32

Servicii de deszapezire Padurea Neagra

8000

Achizitie
directa

SC AGHEAR TRANS SRL

33

Furnizare material antiderapant

9600

Achizitie
directa

SC SECTRANS LOGISTIC
SRL

34

Servicii de deszapezire in orasul Alesd

126960

Achizitie
directa

SC SECTRANS LOGISTIC
SRL

35

Servicii de urbanism

15000

Achizitie
directa

SC BHPROINV SRL

36

Proiectare reabilitare drum judetean

16000

Achizitie
directa

SC PROIECT INVEST SRL

37

Achizitie materiale-pliante, afise , diplome,
placi informative

6000

Achizitie
directa

SC EDAP ADV SRL

38

Servicii de iconsultanta fonduri

14500

Achizitie

SC SALEROME GROUP
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guvernamentale

directa

SRL

39

Servici de consultanta PNDL

6000

Achizitie
directa

SC SALEROME GROUP
SRL

40

DALI reabilitare strazi

8000

Achizitie
directa

SC PROIECT INVEST SRL

41

Servicii de organizare evenimente

21779

Achizitie
directa

SC OLIMPTOM IMPEX
SRL

42

Servici de inginerie geotehnica

5000

Achizitie
directa

SC RALGEO CONSTRUCT
SRL

43

Lucrări de executie retea electrica de alimentae 23520
cu energie electrica

Achizitie
directa

SC LARA ELECTRIC SRL

44

Materiale publicitare , proiect ro hu

31171

Achizitie
directa

SC EDAP ADV SRL

45

Sistem de supraveghere video pentru Piata
Agroalimentara

6067

Achizitie
directa

SC MALESA GUARD SRL

46

Reparatii prin plombari asfaltice

7500

Achizitie
directa

SC DRUMURI BIHOR SA

47

Servicii auxiliare pentru achizitii publice-pr.
simplificare

15000

Achizitie
directa

PFA VOIT TIBERIU

48

Covor asfaltic

418500

Achizitie
directa

SC CAPITALIST
PRODCOM SRL

49

Furnizare sare pentru deszapezire

23040

Achizitie
directa

Societatea Nationala a Sarii
SA

50

Lucrari realizare platforme betonate

11800

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

51

Servicii elaborare studiu "Strategia de
Dezvoltare Locala Durabila"

20000

Achizitie
directa

BCH PROFESSIONAL
CENTER

52

Executat si montat geamuri termopan

23000

Achizitie
directa

SC NELPLAS SRL

53

Servicii de reparatii sisteme de irigatii - la
parcurile din Orasul Alesd

9200

Achizitie
directa

SC DECOPLANT FLORA
SRL

54

Servicii de consultanta pt. Sistem de Control
Intern Managerial

6000

Achizitie
directa

SC Oscar & Alex SRL

55

Servicii de Evaluare Teren in afara oras
ORADEA

1500

Achizitie
directa

TIGAN MIRCEA VASILECABINE

56

Servicii de -dirigentie de santier pentru
institutii de invatamant

1865

Achizitie
directa

SC CIVIND CONSTRUCTII
&CONSULTING SRL

57

Servicii de consultanta in constructiiintocmire antemasuratori, devize de lucarii ,
asistenta tehnica

4300

Achizitie
directa

SC CIVIND CONSTRUCTII
&CONSULTING SRL

58

Lucrări de reparatii prin plombari cu mixtura
asfalticaBA16 in Orasul Alesd

90000

Achizitie
directa

SC DRUMURI BIHOR SA

59

Lucrari de realizare trotuar din beton armat pe
strada Horia - orasul Alesd

1300

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

60

Lucrari de realizare trotuare din pavaje
prefabricate din beton in localitatea
Tinaudorasul Alesd

8500

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

61

Servici de transpor persoane

5562

Achizitie
directa

GAD ASER TRANS SRL
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62

Lucrari de realizare trotuare din pavaje
prefabricate din beton strada HORIA - Alesd

63

9800

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

Lucrari de realizare retele de canalizari pluviale 34999,33
exterioare pe strada Tudor Vladimirescu Alesd

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

64

Lucrari de realizare retele de canalizare si retele 49171,75
de alimentare cu apa

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

65

Lucrari de reparatii interioare la Caminul
Cultural din localitatea Tinaud

35122,22

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

66

Reparatii canalizare menajera si camin de
vizitare pe strada Visinului ,Orasul Alesd

5000

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

67

Consultanta implementare proiect ROHU, PI
5/b pentru lider de proiect

12000

Achizitie
directa

SC SIAL PROJECT SRL

68

Servicii de amenajare si intretinere spatii verzi

42000

Achizitie
directa

CRACIUN LIVIU PFA

69

Management proiect ROHU - proiect strategic
pentru partener de proiect

106000

Achizitie
directa

SC SIAL PROJECT SRL

70

Executie retea electrica de alimentare cu
energie el. cu stalpi de beton si conductor
torsadat

50400

Achizitie
directa

LARA ELECTRIC

72

Containere modulare pentru deseuri cu 5
module

132066

Achizitie
directa

LAVITEX PROD S.R.L.

73

Eurocontainer plastic 1100l fara capac

35055

Achizitie
directa

LAVITEX PROD S.R.L.

74

JOC DE ARTIFICII

5500

Achizitie
directa

SC PIROTEHNIC COM
SRL

75

Servicii de cazare si organizare evenimente

17500

Achizitie
directa

OLIMPTOM IMPEX

76

Amenajare teren sport pt. unitati de
invatamant"

224964,65

Achizitie
directa

SELALICE B COM

77

ACHIZITIE LUCRARI DE RETELE
SECUNDARE DE DISTRIBUTIE A APEI (
SUBTRAVERSARE ) IN FATA
BLOCURILOR LS

3785

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

78

LUCRARI DE AMENAJARE RETEA
MENAJERA (SUBTRAVERSARE )str.
CIOCARLIEI IN ORASUL ALESD

4455,66

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

79

ACHIZITIE ACCESORII MONTAJ GRUP
5768,13
ELECTROGEN DEWERK 25KWA PENTRU
UATO ALESD

Achizitie
directa

Endress Group Romania
S.R.L.

80

ACHIZITIE GRUP ELECTROGEN ESE 25
DWR PENTRU UATO ALESD,JUDETUL
BIHOR

15263,87

Achizitie
directa

Endress Group Romania
S.R.L.

81

Achizitie servicii de sonorizare si lumini pe o
perioada de doua zile pt. Orasul Alesd,jud.
Bihor

15860

Achizitie
directa

TOPSOUND SRL

82

Achizitie servicii artistice prezentare si
organizare zilele orasului Alesd

75000

Achizitie
directa

VIKISPORT

83

sERVICII DE INFORMARE SI
PUBLICITATE

19355

Achizitie
directa

EDAP ADV

84

Rebilitare si modernizare cresa de cartie, orasul 153063

Achizitie

SELALICE B COM
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Alesd, judetul Bihor

directa

85

sERVICII DE INFORMARE SI
PUBLICITATE

23033

Achizitie
directa

EDAP ADV

86

LUCRARI DE INSTALATII TERMICE

225000

Achizitie
directa

CLIMAROL PREST S.R.L.

87

Lucrari de realizare rigole pluviale acoperite

6000

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

88

Servicii pentru evenimente: Inchiriere scena,
sonorizare, lumini, ecran led

8000

Achizitie
directa

EVENTS SERVICES

89

TRANSPORT DE MARFURI

3000

Achizitie
directa

JANFOREST SRL

90

Servicii de supraveghere a lucrarilor

6500

91

Scena mobila, instalatie sunet si lumini

10000

Achizitie
directa

EVENTS SERVICES

92

Lucrari de retele pluviale

3400

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

93

Casuta din lemn pt evenimente

79000

Achizitie
directa

Calyx Graphic

94

Lucrari de retele pluviale cu subtraversari

11500

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

95

Lucrari de realizare rigole pluviale acoperite

15900

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

96

Covor asfaltic cu mixtură afaltică BA16 în zona 392920

Achizitie
directa

DRUMURI BIHOR

97

Reparații prin plimbări cu mixtură asfaltică
BA16 în zona Aleșd

93000

Achizitie
directa

DRUMURI BIHOR

98

Lucrari de intretinere a instalatiilor electrice de
alimentare, de utilizare si iluminat public

40000

Achizitie
directa

LARA ELECTRIC

99

Achizitie scena si sonorizare pentru Orasul
Alesd

4000

Achizitie
directa

S.C. DANIVI COM S.R.L.

100

Dirigentie de santier pentru institutii de
invatamant

25500

Achizitie
directa

CIVIND
CONSTRUCTII&CONSULT
ING SRL

101

Dirigentie de santier pentru institutii de
invatamant

7100

Achizitie
directa

CIVIND
CONSTRUCTII&CONSULT
ING SRL

102

Dezvoltare Software pentru managementul
bugetului local

87300

Achizitie
directa

SC
METATRONNETWORKIN
G SRL-D

103

Proiectare cladiri civile

21300

Achizitie
directa

2 BHPROINV SRL

104

Achizitie consultanta, masuratori topografice,
plan de situatie coridor expropriere

10825

Achizitie
directa

ROEXPERTCAD

105

Servicii de maturat stradal

9367,64

Achizitie
directa

SC SALUBRI SA

106

Intretinere a spatiilor verzi

10228,80

Achizitie
directa

4 SALUBRI

CIVIND
CONSTRUCTII&CONSULT
ING
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107

Servicii de dezinsectie si dezinfectie pentru
UATO Alesd

16500

Achizitie
directa

Galena Cleaning SRL

108

Echipamente IT

119000

Achizitie
directa

DARER PRESCOM S.R.L.

109

Consultanta implementare proiect ROHU, IP
11/b2 pentru lider de proiect

12600

Achizitie
directa

SC SIAL PROJECT SRL

110

Rulou gazon cu monta

16750,85

Achizitie
directa

CAPITALIST PRODCOM
S.R.L.

111

Servicii inspectie video CCTV pentru Orasul

30

Achizitie
directa

9 AQUA SERV

112

Intretinerea semafoarelor

8250

Achizitie
directa

SC DAS TRAFFIC
SYSTEM SRL

113

Inchiriere buldoexcavator cu operator

63750

Achizitie
directa

SECTRANS LOGISTIC

114

Inchiriere cilindru compactor cu operator

27500

Achizitie
directa

SECTRANS LOGISTIC

115

Inchiriere autobasculanta cu operator

40000

Achizitie
directa

SECTRANS LOGISTIC

116

Inchiriere autogreder cu operator

40000

Achizitie
directa

SECTRANS LOGISTIC

117

Inchiriere excavator pe pneuri cu operator

10000

Achizitie
directa

SECTRANS LOGISTIC

118

Servicii de sonorizare, scena si lumini pentru
data de 1 iunie

8000

Achizitie
directa

S.C. DANIVI COM S.R.L.

119

ACHIZITIE SPECTACOL ARTISTIC PE
PARCURSUL UNEI ZILE, DEDICAT ZILEI
NTERNATIONALE A COPILULUI 1 IUNIE

16000

Achizitie
directa

VIKINGARTIST

120

Servicii medicale de medicina muncii

1218+1475

Achizitie
directa

MEDICRIS S.R.L.

121

Proiect tehnic de linii electrice subterane

3200

Achizitie
directa

AMPER PROIECT

122

Servicii de consultanta in constructii intocmire
antemasuratori si devize estimative

36000

Achizitie
directa

CIVIND
CONSTRUCTII&CONSULT

123

Lucrari de executie retea de alimentare cu apastr. Nucului Vest ,Oras Alesd,Jud. Bihor

9500

Achizitie
directa

SC ALOV CONSTRUCT
SRL

124

Lucrari de instalatii electrice de alimentare, de
utilizare, de forta si iluminat

93500

Achizitie
directa

LARA ELECTRIC

12

Achizitie servicii de proiectare pod peste canal

18000

Achizitie
directa

E Design Oli

126

Executie instalatie de alimentare de forta din
post de trasformare existent

58000

Achizitie
directa

LARA ELECTRIC

127

Dale din beton

17200

Achizitie
directa

REBADI CONS

128

Achizitie diferite obiecte de joaca necesare in
parcurile din orasul Alesd,jud. Bihor

4930

Achizitie
directa

LAVITEX PROD S.R.L.

129

Achizitie pachet servicii pentru asistenti
personali UAT Alesd

5520

Achizitie
directa

Motoc Mihaela Florina
Cabinet Individual de
30 | P a g e

Asistenta Sociala
130

Plombari asfaltice pe raza UAT oras Alesd

78000

Achizitie
directa

CAPITALIST PRODCOM
S.R.L.

131

Modernizare drum acces spre cartierul Soimul,
etapa II

295342,72

Achizitie
directa

CAPITALIST PRODCOM
S.R.L.

132

Amenajare parcare in spatele Policlinicii
Orasenesti Alesd,Bihor

126993,53

Achizitie
directa

REBADI CONS

133

Proiectare strazi

18975

Achizitie
directa

PROIECT INVEST S.R.L.

134

Servicii de intretinere a spatiilor verzi pe raza
UAT Oras Alesd

56750,40

Achizitie
directa

SALUBRI

135

Achizitie servicii de maturat stradal si alei in
parcuri , pe raza Orasului Alesd

SALUBRI

Achizitie
directa

41709,92

136

LUCRARI DE CURATARE TEREN SI DREN 13400
APA

Achizitie
directa

BETON CONSTRUCT

137

Achizitie servicii topografice pentru Orasul
Alesd

5000

Achizitie
directa

ROEXPERTCAD

138

Servicii de consultanta achizitii publice
(conf.Leg.98/2016) PROCEDURA
SIMPLIFICATA

10000

Achizitie
directa

ZOOM CONSULT TEAM

139

Servicii de intretinere si reparatii retea
calculatoare
23940219

8800

Achizitie
directa

Man Soft S.R.L.

140

Servicii generale de consultanta in
managemeNT

16000

Achizitie
directa

SC SIAL PROJECT SRL

141

Servicii de proiectare strazi si drumuri noi, SF
si studii de teren

6000

Achizitie
directa

PROEXCO S.R.L.

142

Publicitate anunturi, stiri, articole, comunicate
de presa

12000

Achizitie
directa

FORA ADRIAN ALIN PFA

143

Elaborare strategie de cooperare
transfrontaliera

35224

Achizitie
directa

Optimeast Europe SRL

144

Servicii de organizare evenimente

31340

Achizitie
directa

OLIMPTOM IMPEX

145

Achizitie lucrari de demolare platforma
6964,34
betonata la Colegiul Tehnic Alexandru Roman
,din Alesd.

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

146

Achizitie lucrari de reparatie la parcul din
localitatea Tinaud

9857,07

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT
SRL

147

Achizitie tonere pentru Orasul Alesd, judetul
Bihor

17180,07

Achizitie
directa

ECHO PLUS

148

Servicii de administrare pagini web

7680

Achizitie
directa

EDAP ADV SRL

149

Consultanta implementare proiect ROHU, IP
11/b1 pentru lider de proiect

Achizitie
directa

SC SIAL PROJECT SRL

30000

Servicii medical

15000

Achizitie

Dr.Secula Diana Carmen-

150

31 | P a g e

directa

Medic Independent

151

Furnizare utilaje in cadrul proiectului
”Development of an integrated response
capacity to cross-border emergency situations”
RoHu48

183.829,
213.900

Procedura
simplificata

S.C. DMV AVIACTECH
S.R.L.
S.C. General Star West
Company S.R.L

152

Reabilitare si modernizare corp vechi Colegiul
Tehnic Alexandru Roman , orasul Alesd,
judetul Bihor

689.658,95

Procedura
simplificata

SC SELALICE B COM SRL

153

Servicii de proiectare faza Proiect tehnic si
60000
Asistenta tehnica din partea proiectantului in
cadrul obiectivului de investitii „CREȘTEREA
ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR
MEDICALE AMBULATORII DIN ORAȘUL
ALEȘD”

Procedura
simplificata

SC BHPROINV SRL

154

Achizitie lucari pentru obiectivul ,, Reabilitare
si modernizare corp vechi ,Liceul Teoretic
Constantin Serban , orasul Alesd, jud Bihor

461.953,70

Procedura
simplificata

SCAVASI PRODCOM SRL

155

Achizitie lucrari -Reabiliatea si modernizarea
gradinita cu program prelungit , orasul Alesd,
judetul Bihor

1.697.705,41 Procedura
simplificata

SC SELALICE B COM SRL

156

Servicii de proiectare pentru obiectivul de
investitii Reabilitare si modernizare corp vechi
Colegiu Tehnic Al. Roman din Orasul Alesd,
judetul Bihor

689.658,95

SC SELALICE B COM SRL

Procedura
simplificata

În 2019 numărul de procese de achiziţii pe categorii, a fost de 406 procese de achiziții
directe și 9 proceduri simplificate. Toate achiziţiile desfăşurate pe parcursul anului 2019, s-au
realizat prin sistemul electronic SEAP. Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe
categorii de achiziţii, este: de 3 zile în cazul achizițiilor publice directe și 120 de zile în cazul
procedurii simplificate. Nu au fost contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor. Au fost anulate două proceduri și anume: ”Construcție corp nou CT Al. Roman” și
”Reabilitare și modernizare corp vechi LT C-tin Șerban Aleșd.”
3. Informaţii despre litigii în care este implicat oraşul Aleşd
Pe rolul instanţelor de judecată s-au regăsit în 2019 un număr de 105 dosare. În anul
2019 s-au format 49 de dosare noi, având ca obiect:
-deschiderea procedurii de insolvenţă - 5 dosare
-fond funciar
- 12 dosare
-contestaţii la executare -4 dosar
-pretenţii băneşti
- 2 dosare
-anulare acte
-1
-reexaminarea sancţiunilor contravenţionale şi înlocuirea lor cu muncă în folosul
comunităţii – 25 dosare
Din cele 105 de dosare înregistrate în anul 2019 pe rolul instanţelor de judecată s-au
finalizat un număr de 45 de dosare, astfel:
-pe fond funciar au fost finalizate un număr de 10 dosare din care, în 8 dosare s-au
pierdut
-s-au finalizat 5 dosare de insolvență
-s-a finalizat 1 dosar de pretenții care au fost pierdute de către instituție
-s-au finalizat un număr de 29 de dosare de reexaminare a sancțiunilor contravenționale
și înlocuirea lor cu munca în folosul comunității.
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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 general al UAT Aleșd
-Cociorva Gheorghe
-director executiv DAS
-Laza Gheorghe
-arhitect-șef
-Dem Stelian
-şef serviciu contabilitate
-Botiş Dan
-şef birou agricol şi cadastru
-Botiş Paulina
-şef birou administraţie publică
Avem în instituţie un număr de 127 posturi ocupate şi 12 posturi disponibile(inclusiv
asistenţi personali).
5.Informaţii despre managementul resurselor umane
În ce priveşte fluctuaţia de personal, în cursul anului 2019 şi-au încetat activitatea un
număr de 12 persoane şi au fost angajate 7 persoane (inclusiv asistenţi personali).
Au fost organizate un număr de 3 concursuri.
Nu am avut funcţii de conducere exercitate temporar.
Venitul mediu în instuţie este de 4594 lei.
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
V Legislaţie
În anul 2019 au fost iniţiate un număr de 5 proiecte de hotărâri cu caracter normativ:
1.Proiect de hotărâre privind privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare
la consumatorii casnici și asociațiile de proprietari.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2019.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului
local Aleșd nr. 44/2018, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
parcărilor publice cu plată sau de reședință aflate pe raza orașului Aleșd.
5.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a
locurilor publice din piața agroalimentară Aleșd pentru anul 2020.

ÎNTOCMIT
Secretar general al UAT Aleșd
LAURAN NICOLETA
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