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HOTĂRÂRE 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 

Naţională de Investiţii „C.N.I.” – SA,  a amplasamentului –aşezământ cultural şi teren aferent - 

şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Reabilitare, dotare 

aşezământ cultural – Casa de Cultură Aleşd” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Aleşd,   

Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 3556 din 15.04.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 3777 din 21.04.2015 

şi de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd; 

 Luând în considerare prevederile OG nr. 16/2014, pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." 

- S.A. 

  În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit.”c”, alin(6) lit.a) pct. 4 şi art. 45 din Legea nr. 

215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – SA, pe bază de protocol, a 

amplasamentului (aşezământ cultural şi teren aferent), situat în Aleşd şi aflat în administrarea 

Consiliului local al oraşului Aleşd, aşezământ cultural în suprafaţă construită de 1215 mp şi 

teren aferent în suprafaţă de 3362 mp, identificat potrivit Cărţii funciare nr. 100550, nr. topo 

100550 si nr.topo 100550-C1, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de 

către CNI a obiectivului de investiţii „Reabilitare, dotare aşezământ cultural – Casa de Cultură 

Aleşd”.  

 Art.2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

Art.3 Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul local al oraşului Aleşd, judeţul 

Bihor a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de 

combustibil utilizat, etc).   

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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Art.4 Consiliul local al oraşului Aleşd, se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele 

de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art.5 Consiliul local al oraşului Aleşd se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a 

obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi sa îl întreţină pe o perioadă de minim 15 

ani. 

Art.6 O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 6/2015. 

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului 

Aleşd.   

Art.8  Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului -  Judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Aleşd 

- Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” . SA 

- Serviciul contabilitate 

  

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     

                         BOCŞEA SORINA                      

                                                                                               

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                  SECRETAR 

         LAURAN NICOLETA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aleşd, 29 aprilie 2015 
Nr. 41 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 


