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HOTĂRÂRE 
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 
 

 

Consiliul Local al oraşului Aleşd, 
Luând act de referatul de aprobare al d-lui Vas Nandor, consilier în cadrul Consiliului 

local Aleșd, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 7 din 08.07.2019; raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, 
înregistrat sub nr. 5535 din 10.07.2019 şi de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului 
local Aleşd; 

În baza prevederilor art.I, pct. 2, subpunct 111 din Legea nr. 198/2015, privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 
 Luând în considerare dispoziţiile art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009, privind Codul 
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În baza prevederilor art. 108 lit. ”a”, art. 129 alin (1), alin(2) lit.”c”, alin(6) lit.”b”, art. 
139(1), alin(3) lit. ”g”, art. 196(1) lit. ”a”, art. 297 alin(1) lit. ”a”, art. 298 și art. 299 din O.U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;   

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Darea în administrare către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A. prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj, a imobilului – teren, ce reprezintă 
teren aferent construcțiilor proprietatea acestora. Imobilul - teren este inclus în domeniul 
privat al orașului Aleșd și este identificat cu nr. cadastral 101482, înscris în CF 101482 cu o 
suprafață de 1500 mp. 

Art.2 Darea în administrare a imobilului se face pe o perioadă de 3 ani, cu 
posibilitatea de prelungire cu acordul părților, iar prețul va fi de 0,4 lei/mp/lună, conform HCL 
nr. 44/2018. 

Art.3 Se mandateaza primarul orașului Aleșd să semneze contractul de administrare. 
Art.4  Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului -  Judeţul Bihor 
- Primarul oraşului Aleşd 
- D-na Bodea Alexandrina 
- Serviciul contabilitate 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                 CARACOANCEA GHEORGHE                           
                               CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA 
 
Aleşd, 25 iulie 2019 
Nr. 71 
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


