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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ALEŞD 
Nr. 1589 din 05.02.2020    

 
RAPORT 

PRIVIND STADIUL ÎNDEPLINIRII HOTĂRÂRILOR 
CONSILIULUI LOCAL ALEŞD 

ÎN PERIOADA IANUARIE- DECEMBRIE 2019 
 

           În perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, Primarul oraşului Aleşd a 
convocat Consiliul local al  oraşului Aleşd în  12 şedințe ordinare, 2 ședințe extraordinare 
și 2 de îndată. 

           Consiliul local al oraşului Aleşd a adoptat un numar de 141 hotărâri în perioada 
ianuarie-decembrie anul 2019. 

           Dintre acestea: 

• hotărârile cu nr.: 1, 8, 17, 23, 26, 36, 40, 50, 61, 86, 87, 88, 106, 112 
și 129 au vizat aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor 
anterioare; 

• hotărârile cu nr.: 2, 9, 18, 24, 27, 37, 41, 51, 62, 79, 84, 89, 107, 113, 
130 și 140 au vizat aprobarea ordinii de zi a şedinţelor; 
 

  

                  ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 29 IANUARIE 2019 

HOTĂRÂREA  NR. 3 
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular de pe raza oraşului Aleşd, pentru anul şcolar 2019 – 2020. 
-Hotărârea se aplică cum a fost aprobată. 
HOTĂRÂREA  NR. 4 
privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare pentru anul 2019 
-Hotărârea s-a aplicat astfel cum a fost aprobată. 
HOTĂRÂREA  NR. 5 
privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității tutelare pentru ocuparea  postului de 
director la SC Salubri SA Aleșd 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, scrisoarea a fost întocmită. 
HOTĂRÂREA  NR. 6 
privind aprobarea privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu număr cadastral 
104408 înscris în CF nr. 104408 Aleșd, în suprafață totală de 6430 mp proprietate publică 
a orașului Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost întocmită documentația cadastrală și deschisă 
coală CF: 
HOTĂRÂREA  NR. 7 
privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului identificat cu număr topografic 924/16 
înscris în CF 45 Cuzap Pădurea Neagră proprietate privată a orașului Aleșd 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost întocmită documentația cadastrală și deschisă 
coală CF; 
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                  ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2019 

 
 
HOTĂRÂREA  NR. 10 
privind darea în folosință gratuită către IPJ Bihor – Poliția Aleșd a unei stații client pentru 
monitorizare video și a unui televizor LCD 49" și aprobarea încheierii protocolului de 
colaborare între orașul Aleșd și Inspectoratul de Poliție Județean Bihor – Poliția orașul 
Aleșd  
-Hotărârea a fost pusă în aplicare, s-a încheiat protocolul de colaborare nr. 
213/01.04.2019. 
HOTĂRÂREA  NR. 11 
privind modificarea art. 23 din Regulamentul de organizare și funcționare al Pieței 
agroalimentare și a Pieței de animale  
-Hotărârea se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 12 
privind ajustarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare la consumatorii casnici și 
asociațiile de proprietari 
-Hotărârea se aplică cum a fost aprobată. 
HOTĂRÂREA  NR. 13 
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Aleșd 
cu terenuri cu destinație forestieră 
-Hotărârea a fost înregistrată la BCPI Aleșd pentru operare în CF 
HOTĂRÂREA  NR. 14 
privind aprobarea modificării pozițiilor 15, 19, 20, 22, 39, 50 și 52 din inventarul bunurilor 
care aparțin domeniului public al orașului Aleșd   
- Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, au fost întocmite și avizate documentațiile 
cadastrale. 
HOTĂRÂREA  NR. 15 
privind aprobarea modificării pozițiilor 34 și 41 din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, au fost întocmite și avizate documentațiile cadastrale 
HOTĂRÂREA  NR. 16 
privind aprobarea modificării pozițiilor 45 și 46 din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, au fost întocmite și avizate documentațiile cadastrale. 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 28 MARTIE 2019 
 
HOTĂRÂREA  NR. 19 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al orașului Aleșd 
-Hotărârea se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 20 
privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, aferent 
„Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor” 

 S-a aprobat. 
HOTĂRÂREA  NR. 21 
privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea 
stației de sortare/transfer din zona 2 Aleșd, operarea stației de tratare mecanico-biologică 
a deșeurilor Oradea și a serviciului de colectare, transport și a altor fluxuri de deșeuri din 
zona 2 Aleșd din cadrul SMID din județul Bihor 
S-a aprobat. 
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HOTĂRÂREA  NR. 22 
privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ca în numele și pe seama 
orașului Aleșd să încheie contracte de parteneriat cu OTR - urile și operatorul de 
salubrizare 

   S-a aprobat. 
 
 

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 15 APRILIE 2019 
 
HOTĂRÂREA  NR. 25 
privind aprobarea participării orașului Aleșd, ca partener, în cadrul proiectului „Proiect 
integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea 
accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de 
urgență - faza Full Aplication” precum și a contribuției proprii necesare co-finanțării 
proiectului 
-Proiectul are contract de finanțare semnat, se află în implementare 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 23 APRILIE 2019 
 
HOTĂRÂREA  NR. 28 
privind ccoonnttuurriillee  ddee  eexxeeccuuțțiiee  aallee  bbuuggeettuulluuii  ggeenneerraall  aall  oorraașșuulluuii  AAlleeșșdd  ppee  aannuull  22001188  
-Hotărârea a fost transmisă și publicată pe site 
HOTĂRÂREA  NR. 29 
privind aprobarea bugetului general al orașului Aleșd pentru anul 2019 
-Hotărârea s-a aplicat astfel cum a fost aprobată. 
HOTĂRÂREA  NR. 30 
privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învăţământ preuniversitar 
de stat din oraşul Aleşd, ciclul gimnazial și liceal, pentru anul şcolar 2019  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, bursele fiind acordate. 
HOTĂRÂREA  NR. 31 
privind aprobarea completării anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Aleșd nr. 44/2018, 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 
-Hotărârea s-a aplicat. 
HOTĂRÂREA  NR. 32 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 
-Hotărârea se aplică cum a fost aprobată. 
HOTĂRÂREA  NR. 33 
pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 48/28.10.2004 privind atribuirea unui spațiu pentru 
Postul de Jandarmi Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat actul adițional nr. 255/09.05.2019. 
HOTĂRÂREA  NR. 34 
privind darea în administrarea Spitalului orășenesc Aleșd a unui spațiu situat la parterul 
clădirii CLA 2, imobil înscris în domeniul public al orașului Aleșd 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost încheiat actul adițional nr. 256/09.05.2019. 
HOTĂRÂREA  NR. 35 
privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică 
-Hotărârea a fost comunicată celor interesați. 
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ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 17 MAI 2019 
 

 
HOTĂRÂREA  NR. 38 
privind aprobarea Devizului General actualizat din Studiul de fezabilitate pentru utilități  
publice la blocul de tip ANL și amenajarea terenului aferent blocului cu alei, parcări și 
spațiu verde 
-Hotărârea este în curs de aplicare, blocul ANL este în faza de achiziție lucrări de 
construire. 
HOTĂRÂREA  NR. 39 
pentru modificarea și completarea HCL nr. 100/2017, inclusiv a titlului care va avea 
următorul cuprins:”Aprobarea participării și a contribuției Orașului Aleșd, în valoare de 
820,41 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” 
-Proiectul are contract de finanțare semnat, se află în implementare 
 
 
 
 ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN DATA DE 27 MAI 2019  
 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 42 
privind aprobarea noii organigrame și a statului de funcții, precum și actualizarea 
Regulamentului de Organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Aleşd 
-Hotărârea se aplică întocmai cum a fost adoptată  
HOTĂRÂREA  NR. 43 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență 
Socială Aleșd și a planului de acțiune privind serviciile sociale din cadrul DAS 
-Hotărârea se aplică  
HOTĂRÂREA  NR. 44 
privind mandatarea reprezentantului  unității administrativ teritoriale să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentului de 
salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare și a Documentațiilor de 
atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităților componente ale 
serviciului de salubrizare în județul Bihor 
S-a aprobat HCL 
HOTĂRÂREA  NR. 45 
privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2019  
-Hotărârea s-a aplicat  
HOTĂRÂREA  NR. 46 
privind darea în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bihor,  
centrul local Aleşd a unor spaţii situate în incinta Bibliotecii orăşeneşti Aleşd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, s-a încheiat contractul nr. 11.06.2019 
HOTĂRÂREA  NR. 47 
pentru modificarea HCL nr. 118/2018 privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de 
pornire al licitaţiei pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată în anul 2019 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
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HOTĂRÂREA  NR. 48 
privind aprobarea unei partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii 
administrativ teritoriale Aleşd propusă a se exploata în anul 2019, precum şi modul de 
valorificare a acesteia 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 49 
privind aprobarea devizului de exploatare şi a preţului de valorificare pentru masa 
lemnoasă fasonată aprobată a fi exploatată în 2019  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 19 IUNIE 2019 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 52 
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul: 
„Reabilitare şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate în 
localitatea Pădurea-Neagră, Orașul Aleșd, jud. Bihor” 
-Hotărârea a fost transmisă la MDRAP 
HOTĂRÂREA  NR. 53 
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 4/30.01.2018 privind aprobarea asigurării 
cofinanțării obiectivului de investiții:“Reabilitare și modernizare sisteme de alimentare 
cu apă și canalizare ape uzate în localitatea Pădurea Neagră, orașul Aleșd, județul 
Bihor” 
-Hotărârea a fost transmisă la MDRAP 
HOTĂRÂREA  NR. 54 
privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Aleșd – Consiliul Local 
Aleșd și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării obiectivelor 
de investiții ”Teren Handbal cu suprafețe elastice” pentru Liceul  Teoretic Constantin 
Șerban și „Instalații Termice – Colegiul Tehnic Alexandru Roman” din orașul Aleșd 
-Hotărârea a fost pusă în aplicare, obiectivele au fost realizate 
HOTĂRÂREA  NR. 55 
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului 
pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Aleșd 
-Hotărârea a fost comunicată  
HOTĂRÂREA  NR. 56 
privind aprobarea documentației cadastrale pentru alipirea parcelelor identificate cu nr. 
cadastral 100, 557 și 104789 Aleșd 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost întocmită documentația cadastrală 
HOTĂRÂREA  NR. 57 
privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Aleșd a imobilelor identificate cu 
numerele cadastrale: 104356, 104304, 104521 și 104532 Aleșd 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, parcelele au fost întabulate în CF 
HOTĂRÂREA  NR. 58 
privind aprobarea unei partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii 
administrativ teritoriale Aleşd propusă a se exploata în anul 2019, precum şi modul de 
valorificare a acesteia 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 59 
privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de pornire al licitaţiei pentru masa 
lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată în anul 2019 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
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HOTĂRÂREA  NR. 60 
privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere și a perioadei de grație pentru rata de 
capital cu încă 24 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 comunicată la CEC și s-a obținut acordul privind tragerea nr. 2. 
 
 

ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN 25 IULIE 2019  
 
HOTĂRÂREA  NR. 63 
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2019 
-Hotărârea s-a aplicat cum a fost aprobată  
HOTĂRÂREA  NR. 64 
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul: 
„Reabilitare şi modernizare grădiniță cu program prelungit Aleșd, județul Bihor” 
-Hotărârea a fost transmisă la MDRAP  
HOTĂRÂREA  NR. 65 
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 126/17.10.2017 privind aprobarea asigurării 
cofinanțării obiectivului de investiții:“Reabilitare și modernizare grădiniță cu program 
prelungit Aleșd, județul Bihor” 
-Hotărârea  a fost transmisă la MDRAP 
HOTĂRÂREA  NR. 66 
privind privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul: 
„Reabilitare şi modernizare corp vechi Liceul Teoretic Ct. Șerban, Orașul Aleșd, 
județul Bihor” 
-Hotărârea a fost transmisă la MDRAP 
HOTĂRÂREA  NR. 67 
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 120/17.10.2017 privind aprobarea asigurării 
cofinanțării obiectivului de investiții:“Reabilitare și modernizare corp vechi Liceul 
Teoretic Ct. Șerban, Orașul Aleșd, județul Bihor” 
-Hotărârea a fost transmisă la MDRAP  
HOTĂRÂREA  NR. 68 
privind aprobarea unei partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii 
administrativ teritoriale Aleşd propusă a se exploata în anul 2019, respectiv partida 30039 
precum şi modul de valorificare a acesteia 
-Hotărârea  fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 69 
privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de pornire al licitaţiei pentru masa 
lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată în anul 2019 respectiv pentru partida 30039 
 -Hotărârea a fost dusă la îndeplinire  
HOTĂRÂREA  NR. 70 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al parcărilor publice cu 
plată sau de reședință aflate pe raza orașului Aleșd 
-Hotărârea se află în curs de implementare 
HOTĂRÂREA  NR. 71 
privind darea în administrare către CNAIR prin DRDP Cluj a terenului aferent construcțiilor 
acestora, teren înscris în CF nr. 101482, nr. cadastral 101482 cu o suprafață de 1500 mp 
-A fost încheiat contractul nr. 413/27.08.2019 
HOTĂRÂREA  NR. 72 
privind aprobarea dezlipirii imobilelor identificate cu numerele topografice 540, 541, 1708 
și 1707 Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost întocmită documentația cadastrală  
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HOTĂRÂREA  NR. 73 
 privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. top 15 înscris în CF 245 Aleșd în suprafață de 
74 mp, din domeniul privat în domeniul public al orașului Aleșd 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 74 
privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. top 928/4, înscris în CF 1962 Aleșd în suprafață 
de 7668/102492 din domeniul privat în domeniul public al orașului Aleșd 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 75 
privind aprobarea modificării pozițiilor nr. 14, 38 și 40 din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 76 
privind aprobarea modificării poziției nr. 54 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 77 
privind aprobarea modificării poziţiei 128 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Aleşd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 78 
privind aprobarea modificării pozițiilor 216 și 446 din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 13 AUGUST 2019 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 80 
privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate  integral sau 
parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2019 
-Hotărârea a fost pusă în aplicare astfel cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 81 
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul: 
„Reabilitare şi modernizare cresa cartier, Orașul Aleșd, județul Bihor” 
-Hotărârea a fost transmisă la MDRAP 
HOTĂRÂREA  NR. 82 
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 122/17.10.2017 privind aprobarea asigurării 
cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții:“Reabilitare și modernizare 
creșă cartier, Orașul Aleșd, județul Bihor” 
-Hotărârea a fost transmisă la MDRAP 
HOTĂRÂREA  NR. 83 
privind aprobarea înființării cabinetului viceprimarului orașului Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost angajată o persoană 
 
 

 
ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 29 AUGUST 2019 

 
 
HOTĂRÂREA  NR. 85 
privind modificarea si completarea H.C.L. nr.54/20.04.2017, inclusiv a titlului, care va avea 
urmatorul cuprins: Aprobarea participarii si a contributiei Orasului Alesd, in valoarea de 



8 

 

11.479,04 euro, reprezentand co-finantarea de 5,10 % pentru proiectul intitulat 
Dezvoltarea capacitatii integrate de răspuns la situaţii de urgenta 
transfrontaliere (Development of an integrated response capacity to cross-border 
emergency situations, acronim: DIRCCES), depus spre finantare in cadrul Programului 
Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și 
gestionării dezastrelor, Prioritatea de investiţii 5/b - Promovarea investițiilor pentru 
abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de 
sisteme de gestionare a dezastrelor.” 
-A fost semnat contractul de finanțare, proiectul este în implementare 
 
 

ŞEDINŢA RDINARĂ DIN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019 
 
HOTĂRÂREA  NR. 90 
privind aprobarea documentaţiei PUZ: „Schimbarea categoriei de folosință a terenului, 
eliminarea interdicției temporare de construire și întocmirea documentației geotehnică 
pentru mobilarea și stabilizarea întregului versant” 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, beneficiarul a depus cerere pentru autorizarea 
lucrărilor de construire 
HOTĂRÂREA  NR. 91 
privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu numărul topografic 1261/2 Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost întabulată în CF 
HOTĂRÂREA  NR. 92 
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului orașului Aleșd 
-Hotărârea se respectă 
HOTĂRÂREA  NR. 93 
privind aprobarea în principiu a ajustării preţului la apa potabilă şi a tarifului la canalizare-
epurare  
-Hotărârea a fost comunicată la ANRSC în vedea avizării 
HOTĂRÂREA  NR. 94 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 9255 din 16.11.2004, așa cum 
a fost modificat prin Actele adiționale nr. 275/01.10.2009 și 413/01.11.2009, încheiat între 
orașul Aleșd și d-na Horgoș Gabriela, reprezentant legal al C.M.I. Dr. HORGOȘ 
GABRIELA pentru spațiul cu destinația cabinet medical din cadrul Policlinicii orășenești 
Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat contractul de concesiune nr. 
480/01.10.2019 
HOTĂRÂREA  NR. 95 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 9254 din 16.11.2004, așa cum 
a fost modificat prin Actele adiționale nr. 269/01.10.2009 și 407/01.11.2009, încheiat între 
orașul Aleșd și și d-na Pantea Elena, reprezentant legal al C.M.I. Dr. PANTEA ELENA 
pentru spațiul cu destinația cabinet medical din cadrul Policlinicii orășenești Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat actul adițional nr. 479/01.10.2019 
HOTĂRÂREA  NR. 96 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 9252 din 16.11.2004, așa cum 
a fost modificat prin Actele adiționale nr. 274/01.10.2009 și 412/01.11.2009, încheiat între 
orașul Aleșd și d-na Chiș Emilia Lucia, reprezentant legal al C.M.I. Dr. CHIȘ EMILIA 
pentru spațiul cu destinația cabinet medical din cadrul Policlinicii orășenești Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat actul adițional nr. 481/01.10.2019 
HOTĂRÂREA  NR. 97 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 9256 din 16.11.2004, așa cum 
a fost modificat prin Actele adiționale nr. 277/01.10.2009 și 415/01.11.2009, încheiat între 
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orașul Aleșd și d-na Porcolab Crina, reprezentant legal al C.M.I. Dr. PORCOLAB CRINA 
pentru spațiul cu destinația cabinet medical din cadrul Policlinicii orășenești Aleșd 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat actul adițional nr. 482/01.10.2019 
HOTĂRÂREA  NR. 98 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8798 din 28.10.2004, așa cum 
a fost modificat prin Actele adiționale nr. 270/01.10.2009 și 408/01.11.2009, încheiat între 
orașul Aleșd și d-na Jarca Valeria, reprezentant legal al C.M.I. Dr. Jarca Valeria pentru 
spațiul cu destinația cabinet medical din cadrul Policlinicii orășenești Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat actul adițional nr. 483/01.10.2019 
HOTĂRÂREA  NR. 99 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8766 din 27.10.2004, așa cum 
a fost modificat prin Actele adiționale nr. 273/01.10.2009 și 411/01.11.2009, încheiat între 
orașul Aleșd și d-ul Alexa Ioan, reprezentant legal al SC Alexa Med SRL pentru spațiul cu 
destinația cabinet medical din cadrul Policlinicii orășenești Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat actul adițional nr. 484/01.10.2019 
HOTĂRÂREA  NR. 100 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8765 din 27.10.2004, așa cum 
a fost modificat prin Actele adiționale nr. 271/01.10.2009 și 409/01.11.2009, încheiat între 
orașul Aleșd și d-ul Herman Francisc, reprezentant legal al C.M.I. Dr. HERMAN 
FRANCISC pentru spațiul cu destinația cabinet medical din cadrul Policlinicii orășenești 
Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat actul adițional nr. 485/01.10.2019 
HOTĂRÂREA  NR. 101 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8767 din 27.10.2004, așa cum 
a fost modificat prin Actele adiționale nr. 272/01.10.2009 și 410/01.11.2009, încheiat între 
orașul Aleșd și d-ul Botnaru Slavian, reprezentant legal al C.M.I. Dr. BOTNARU SLAVIAN 
pentru spațiul cu destinația cabinet medical din cadrul Policlinicii orășenești Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind încheiat actul adițional nr. 486/01.10.2019 
HOTĂRÂREA  NR. 102 
privind aprobarea modificării poziției nr. 21 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 103 
privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate  integral sau 
parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2019 
-Hotărârea a fost pusă în aplicare, astfel cum a fost aprobată 
HOTĂRÂREA  NR. 104 
privind stabilirea coeficienților pentru funcția publică de conducere de director executiv 
grad I și II din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost stabilit salariul conform coeficientului aprobat 
HOTĂRÂREA  NR. 105 
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor 
aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 inclusiv, cele datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a orașului Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 29 OCTOMBRIE 2019 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 108 
privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu numărul cadastral 102469 Aleșd  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost notată în CF 
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HOTĂRÂREA  NR. 109 
privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al 
orașului Aleșd, jud. Bihor 
-Hotărârea se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 110 
privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate  integral sau 
parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2019 
-Hotărârea s-a aplicat conform aprobăriI 
HOTĂRÂREA  NR. 111 
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”URBAN-RURAL”  
-Au fost întocmite actele ( statut și act adițional) 
 
 
 

ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 27 NOIEMBRIE 2019 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 114 
privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice din piața 
agroalimentară Aleșd pentru anul 2020 
-Hotărârea se aplică 
HOTĂRÂREA  NR. 115 
privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Aleșd a imobilului identificat cu numărul 
topografic 1272/5 Aleșd 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, imobilele preluate fiind notate în CF 
HOTĂRÂREA  NR. 116 
privind aprobarea trecerii imobilului – teren identificat cu număr cadastral 102582 înscris în 
CF nr. 102582 Aleșd în suprafață de 8898 mp și a imobilului – teren cu construcții 
identificat cu număr cadastral 102581 înscris în CF nr. 102581 Aleșd în suprafață de 4936 
mp, din domeniul public al orașului Aleșd în domeniul privat, pe durata realizării 
obiectivului de investiții:”Complex Sportiv Pădurea Neagră” 
-Hotărârea este în curs de aplicare 
HOTĂRÂREA  NR. 117 
privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Iuras 
Andrei și soția Iuraș Sabina 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare 
HOTĂRÂREA  NR. 118 
privind aprobarea modificării pozițiilor nr. 17 și 49 din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, s-a întocmit documentația cadastrală 
HOTĂRÂREA  NR. 119 
privind aprobarea modificării poziției nr. 23 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, s-a întocmit documentația cadastrală 
HOTĂRÂREA  NR. 120 
privind aprobarea modificării poziției nr. 32 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost întocmită documentația cadastrală 
HOTĂRÂREA  NR. 121 
privind aprobarea modificării poziției nr. 47 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Aleșd   
-Documentația cadastrală este în lucru 
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HOTĂRÂREA  NR. 122 
privind aprobarea modificării poziției nr. 55 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost întocmită documentația cadastrală 
HOTĂRÂREA  NR. 123 
privind aprobarea modificării poziției nr. 279 din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Aleșd   
-Documentația cadastrală este în lucru 
HOTĂRÂREA  NR. 124 
privind aprobarea modificării poziției nr. 280 din inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Aleșd   
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, fiind întocmită documentația cadastrală 
HOTĂRÂREA  NR. 125 
privind aprobarea modificării poziției nr. 53 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Aleșd   
-Documentația cadastrală este în proces de avizare la OCPI 
HOTĂRÂREA  NR. 126 
privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea publică a orașului Aleșd, în 
favoarea SC RCS&RDS SA în vederea instalării unor echipamente de telecomunicații 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost încheiat contractul privind constituirea dreptului 
de acces pe proprietatea publică în vederea amplasării unor echipamente de 
telecomunicatii 
HOTĂRÂREA  NR. 127 
privind aprobarea unor documentații cadastrale pentru alipirea unor parcele din 
proprietatea orașului Aleșd 
-Lucrările de alipire sunt în curs de avizare la OCPI Bihor 
HOTĂRÂREA  NR. 128 
privind aprobarea Acordului de asociere în vederea achiziționării în comun a 
echipamentelor medicale aferente proiectului: ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă 
în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de 
sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență -faza Full Aplication”   
-În implementare 
 
 

 ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 13 DECEMBRIE 2019 
 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 131 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 9990 din 15.12.2004, așa cum 
a fost modificat prin Actele adiționale nr. 434/30.11.2009 și 258/03.11.2011, încheiat între 
orașul Aleșd și d-na Boitoș Loredana Florina, reprezentant legal al C.M.I. Dr. LOREDANA 
BOITOȘ pentru spațiul cu destinația cabinet medical din Peștiș  
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire, a fost încheiat actul adițional nr. 632/13.12.2019 
HOTĂRÂREA  NR. 132 
privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular de pe raza oraşului Aleşd, pentru anul şcolar 2020 – 2021 
-Hotărârea se va aplica începând cu anul școlar 2020-2021 
HOTĂRÂREA  NR. 133 
privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare 
si modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al.Roman din Orașul Alesd, judetul  
Bihor”  
-Hotărârea a fost transmisă la MDRAP 
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HOTĂRÂREA  NR. 134 
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 118/17.10.2017 privind aprobarea asigurării 
cofinanțării obiectivului de investiții:“Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul 
Tehnic Al. Roman din Orașul Aleșd, județul Bihor” 
-Hotărârea  a fost transmisă la MDRAP 
HOTĂRÂREA  NR. 135 
privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Direcției de Asistență 
Socială a orașului Aleșd pentru perioada 2020 – 2025 și a planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale din cadrul DAS Aleșd pentru anul 2020 
-Hotărârea este în curs de aplicare 
HOTĂRÂREA  NR. 136 
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2019 
-Hotărârea s-a pus în aplicare, conform aprobării 
HOTĂRÂREA  NR. 137 
privind aprobarea aderării orașului Aleșd, ca membru fondator la ASOCIAȚIA ”GAL ZONA 
ALESD - VALEA CRIȘULUI REPEDE” 
-În curs de înființare 
HOTĂRÂREA  NR. 138 
privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a 
unităţii administrativ teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2020, precum şi modul 
de valorificare pentru fiecare partidă în parte 
-Hotărârea a fost dusă la îndeplinire 
HOTĂRÂREA  NR. 139 
privind aprobarea criteriilor și procedura de acordare a scutirii sau reducerii de la plata 
impozitului/taxei pe clădiri datorat de organizațiile nonprofit de pe raza unității administrativ 
teritoriale Aleșd   
-Hotărârea este în curs de îmbunătățire pentru anul următor   
 
 

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2019 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 141 
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2019 
-Hotărârea a fost pusă în aplicare. 
 
 
 
 
 
  PRIMAR      Secretar general al UAT Aleșd 
      TODOCA IOAN               LAURAN NICOLETA 


