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RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018
Subsemnata LAURAN Nicoleta, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, în anul 2018, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării
procedurilor de acces la informaţiile de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică instituţiei
a fost:
[ x]
Foarte bună
[ ]
Bună
[ ]
Satisfăcătoare
[ ]
Nesatisfăcătoare
Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2018:
I Resurse și proces
1.Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes
public?
[ x]
Suficiente
[ ]
Insuficiente
2.Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de
interes public sunt:
[x ]
Suficiente
[ ]
Insuficiente
3.Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în
furnizarea accesului la informații de interes public:
[ ]
Foarte bună
[x ]
Bună
[ ]
Satisfăcătoare
[ ]
Nesatisfăcătoare
II Rezultate
A. Informații publicate din oficiu
1.Instituţia dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5
din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare?
[ x]
Pe pagina de internet
[ ]
La sediul instituţiei
[ ]
În presă
[ ]
În Monitorul Oficial al României
[ ]
În altă modalitate....................................................................................................
2.Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
[ x]
Da
[ ]
Nu
3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia
dumneavoastră le-au aplicat?
NU ESTE CAZUL
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale
prevăzute de lege?
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[ x]
Da, acestea fiind: diferite anunţuri de interes public, declarații de avere și de interese ale
aleșilor locali și ale funcționarilor publici, diferite rapoarte de activitate anuale, bugetul instituţiei precum,
situaţiile financiare anuale, program de achiziții publice, etc;
[ ]
Nu
5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?
[ ]
Da
[x ]
Nu
6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât
mai mare de seturi de date în format deschis?
Comunicarea cu serviciile și compartimentele din cadrul instituției pentru a transmite în format
deschis documentele în vederea afișării spre informarea cetățenilor.
B. Informaţii furnizate la cerere
1.Numărul total de solicitări
de informaţii de interes
public

În funcţie de solicitant
De la
De la persoane
persoane
juridice
fizice
4
3

7

După modalitatea de adresare
Pe suport
Pe suport Verbal
hartie
electronic
1

6

-

Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli, etc.)
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiilor publice
c) Acte normative, reglementări
d) Activitatea liderilor instituţiei
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările
ulterioare
f) Altele, cu menţionarea acestora:
-solicitare organizare dezbatere publică
-informații privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-informații privind evacuările forțate în perioada 2008 - 2017
Termen de răspuns

2.Număr
total
de
solicitări
soluţionate
favorabil

6

Modul de
comunicare

3
1
1
1
1

Departajare pe domenii de interes

Redir
ec
ţionat
e
către
alte
instituţ
ii în 5
zile

Soluţio
nate
favorabil
în 10 zile

Solicitări
pentru
care
termenul
a
fost
depăşit

Comuni
care
electroni
ca

Comuni
care în
format
hartie

Co
muni
care
verb
ala

Utilizarea
banilor
publici(con
tracte,
investitii,
cheltuieli,
etc)

Modul de
îndeplinire
a
atribuţiilor
instituţiilor
publice

Acte
normative,
reglemen
tări

Activita
tea
liderilor
instituţiei

Informaţii
privind
modul
de
aplicare
a
Legii
nr.
544/2001, cu
modificările
şi
completările
ulterioare

Alte
le cu
men
ţiona
rea
aces
tora

-

5

-

5

1

-

3

-

-

1

-

3

3.Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost trimise în termenul legal:
Nu este cazul
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?
Nu este cazul

5.Număr
total de

Motivul respingerii
Except
ate

Informaţ
ii

Alte motive(cu
precizarea
acestora)

Departajate pe domenii de interes
Utilizarea banilor
publici(contracte,

Modul
de
îndeplinire a
atribuţiilor

Acte
normative,
reglementări

Activitatea
liderilor
instituţiei

Informaţii privind
modul
de
aplicare a Legii

Altele cu
menţion
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solicitări
respinse

confor
m legii

inexiste
nte

1

investitii, cheltuieli,
etc)

instituţiilor
publice

nr. 544/2001, cu
modificările
şi
completările
ulterioare

area
acestora

-solicitarea
nu face
obiectul
Legii
544/2001

5.1 Informaţii solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora, conform legii: (enumerarea numelor
documentelor / informaţiilor solicitate) :
..............................................................................................................................................
6.Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
6.1 Numărul de reclamaţii administrative la adresa
instituţiei publice în baza Legii 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare
Soluţionate Respinse
În curs de Total
favorabil
soluţionare
-

6.2 Numărul de plângeri în instanţă la adresa
instituţiei publice în baza Legii 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare
Soluţionate Respinse
În curs de Total
favorabil
soluţionare
-

7.Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public

Costuri
totale
funcţionare
compartimentelor
-

7.1. Costuri
de Sume încasate din Contravaloarea
Care este documentul care
ale serviciul de copiere
serviciului
de stă la baza stabilirii
copiere lei/pagină
contravalorii serviciului de
copiere
-

7.2 Creşterea eficienţei accesului la informaţiile de interes public
a) Instituţia d-voastră deţine un punct de informare / bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date
de interes public:
[x ]
Da
[ ]
Nu
b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesare a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei d-voastră pentru
creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţiile de interes public:
-actualizarea permanentă a site-lui instituției;
-diversificarea modalităților de transmitere a informațiilor de interes public, a proiectelor și strategiilor pe
care dorim să le implementăm.
c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de
interes public:
-implementarea de noi tehnologii de comunicare cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor cu impact
asupra cetățeanului;
-creșterea gradului de transparență, informare și implicare a cetățenilor în luarea deciziilor și
monitorizarea și îmbunătățirea permanentă a serviciilor de comunicare cu cetățenii oferite prin mijloace
electronice specializate – portal web
-organizarea de consultări și dezbateri publice
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ORAŞUL ALEŞD
415100 ALEŞD, STR. BOBÂLNA, NR. 3, JUD. BIHOR
TEL: 0259-342547, 342539, FAX: 0259-342589
C.I.F. 4348920
www.alesd-bihor.ro
primaria.alesd@cjbihor.ro

Nr. 2464 din 25.03.2019

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 2018.

RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE
al UAT ALEŞD, pentru anul 2018
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.
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. 117^1 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
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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 societăţii aleşdene prin adoptarea de măsuri
adaptate specificului local
a.Construcția unui corp nou de clădire pentru Liceul Teoretic „C. Şerban” Aleşd.
Proiectul a fost depus spre finanțare pe Programul National de Dezvoltare Locală,
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”.
Acesta a fost selectat la finantare, iar pe pacursul anului 2018 a fost lansată și încheiată
procedura de achiziție servicii realizare Proiect Tehnic. În luna decembrie 2018, proiectul tehnic a
fost depus spre avizare la ISU Crisana Bihor. Proiectul de față prevede construcția unui corp
P+2E, cuprinzând 8 săli de clasă dispuse pe 2 niveluri și o sală pentru activități curiculare și
extracuriculare la ultimul nivel, cu valoarea estimata de 3.229.968 lei, inclusiv TVA;
b.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 lucrări de reabilitare si consolidare a constructiei, inclusiv acoperis,
renovare interioară a clădirii, reabilitare grupuri sanitare și recompartimentarea acestora,
înlocuirea instalațiilor sanitare și electrice, înlocuirea instalației de încălzire și ventilatie. De
asemenea obiectivul va fi dotat corespunzător pentru a putea deservi în continuare scopului
pentru care a fost construit.
Valoarea proiectului este 2.079.067 lei fără TVA.
Finantator: Compania Nationala de Investitii
În urma licitatiei, a fost selectat executantul lucrărilor, iar momentul de față Casa de cultură
se află în reabilitare.
1.2. Creșterea calității vieții pentru toți locuitorii orașului și sprijinirea categoriilor
defavorizate sau cu risc de excluziune
a.Desfăşurarea unor programe de calificare sau recalificare a locuitorilor pentru adaptarea
la condiţiile pieţei;
La data de 31.01.2018, a fost depus proiectul Makers - Centru integrat de educatie pentru
dezvoltarea unui oraș de profesioniști”( Makers - Vocational learning HUBS for developing a
Maker city) orașul Aleșd are ca parteneri în cadrul acestui proiect Colegiul Tehnic „Alexandru
Roman” Aleșd și Liceul Gyulai SZC Szekely Mihaly Szakgimnaziuma, Szakkozepiskolaja es
Kollegiuma.
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Proiectul îşi propune creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea
potenţialului educaţional al zonei. Prin proiect se urmăreşte creşterea calităţii procesului
educaţional astfel încât persoanele să dobândească competenţe cât mai adaptate cerinţelor pieţei
forţei de muncă. Pentru atingerea obiectivului general al proiectului activităţile se vor axa pe două
abordări: 1. Reabilitarea şi dotarea atelierelor profesionale din unitatea şcolară pentru adaptarea
acestora la cerinţele operatorilor economici şi astfel absolvenţii să deprindă abilităţi profesionale
solictate de către aceştia, facilitând astfel ocuparea la locul de muncă şi 2. Acreditarea de cursuri
de formare pentru adulţi şi organizarea de programe de calificare/recalificare a adulţilor pentru a
creşte gradul de ocupare a acestora pe piaţa forţei de munca. Aspectul inovator al proiectului
constă în achiziţia de echipamente de ultimă generaţie pentru ateliere de practică, implementarea
conceptului de Hotel Şcoală pentru practica participanţilor la cursurile de servicii hoteliere şi
utilizarea aceleaşi infrastructuri pentru procesul educaţional tradiţional (liceal, profesional) cât şi
pentru cel de formarea adulţilor. În paralel participanţii la proiect vor parcurge şi programe de
formare pentru competenţe transversale, identificate ca fiind competenţe necesare pentru orice
angajat. Pe lângă programele de formare, fiecare participant va participa la un set de activităţi de
consiliere şi orientare profesională.
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020,
Prioritatea de investiţii (Ip) deschisă: 8/b – „Susţinerea creşterii eficiente a ocupării forţei de muncă
prin dezvoltarea potenţialului endogen” „
Valoarea proiectului: 2.431.098 euro.
Proiectul se află în faza de evaluare.
b.Dezvoltarea unei strategii de integrare pe termen mediu și lung a populatiei rrome;
Pentru acest obiectiv a fost depus în anul 2017 proiectul „Abordare integrată pentru
revitalizarea și dezvoltarea orașului Aleșd: Obiectivul 1: Cantina sociala din cartier Șoimul, orașul
Aleșd, Obiectivul 2: Spațiu multisport în orațul Aleșd, Obiectivul 3: Centru de zi pentru copiii de
etnie romă din orașul Aleșd, 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 il depunem spre finantare are în vedere, extinderea serviciilor
sociale de zi, pentru copiii de etnie romă din Aleșd, reabilitarea și dotarea cantinei sociale,
construcția unui spațiu multisport în apropierea cantinei sociale, precum și reabilitarea străzii de
legatură între Colegiul Tehnic Al.Roman și Liceul Teoretic Ct.Serban.
Astfel:
1.Centru de zi pentru copii Obor. Este un centru de zi înființat pe un proiect cu finanțare
FRDS, amplasat în comunitatea Obor, în cadrul căruia învață după orele de curs un număr de 24
de elevi de etnie romă. Noi dorim prin proiect să reabilităm și să dotăm centrul astfel încât sa
putem extinde serviciile sociale pentru încă 24 de elevi.
2.Cantina sociala, situată pe amplasamentul Colegiului Tehnic Al. Roman, care și în
momentul de față asigură o masă caldă pentru copiii care învață în centrul de zi Obor, se dorește
a fi reabilitată, dotată și modernizată. Lucrările propuse, cuprind eficientizare energetică,
înlocuirea sistemului de încalzire pe lemne, cu altul utilizând pompe de căldură, panouri solare
pentru asigurarea necesarului de apă caldă, dotarea bucătăriei și a sălii de mese.
3.În același amplasament (cu cantina sociala), există un teren (între corpurile C11, C13 SI
C9 din planul de amplasament, pe care am dori sa construim un spațiu multisport de aproximativ
31mx18m acoperit, având structura metalică. 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.
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4.De asemenea un alt obiectiv care se dorește a fi reabilitat se referă la strada (partea
carosabila) din Cartier Șoimul, care face legătura între Colegiul Tehnic Al. Roman și Liceul
Teoretic Ct. Serban. Se dorește transformarea acestei străzi într-una semipietonală.
În acest moment proiectul se află în faza de precontractare, a fost selectat la finanțare și
se așteaptă contractul pentru a putea demara urmatoarea etapă. Primăria orașului Aleșd a realizat
în 2018, achiziția privind realizarea Proiectului Tehnic având clauza suspensiva, iar dupa
semnarea contractului de finantare va fi dat ordinul de începere a serviciilor de proiectare.
Proiectul are o valoare de 6.737.218,05 lei, din care contribuția proprie a orașului Aleșd
134.744,41 lei.
c.Dotarea spitalului Orășenesc Aleşd cu un Computer Tomograf.
1.PROIECT DOTAREA SPITALULUI CU COMPUTER TOMOGRAF
A fost depus spre finantare proiectul “Realizare constructie și dotare cu Computer Tomograf
pentru deservirea pacientilor Spitalului Orasenesc Alesd”
Proiectul prevede construcția unui corp lângă policlinica din Alesd și dotarea acestuia cu
un Computer Tomograf.
Valoarea proiectului este de 620.000 euro.
2.Proiect CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE AMBULATORII DIN
ORAŞUL ALEŞD
Proiectul a fost depus spre finantare în 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 ”Creșterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor
de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate”.
Obiectivul general al relocării activităţilor Ambulatoriului îl 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 în Ambulatoriu şi s-ar
înfrumuseţa zona în care această clădire se află.
Date fiind dimensiunile clădirii fostei “Bănci Agricole”, prin reabilitare, dotare și
recompartimentare se lărgeşte gama serviciilor medicale şi se ridică nivelul calitativ al acestora,
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 și dotarea ambulatoriului
Spitalului Orășenesc Aleşd
-Scăderea numărului de pacienți redirecționați prin dotarea cu aparatura medicală nouă
inexistentă în prezent în sistemul medical bugetar în oraş, precum și reorganizarea ambulatoriului.
-Scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării și
instrumentare la standarde europene
-Valorificarea unei clădiri dezafectate, respectiv crearea unei funcționalități al acestei clădiri.
-Înfrumuseţarea zonei din strada Bobalna
-Decongestionarea traficului din zona centrală a oraşului Aleşd (Ambulatoriul existent) şi
crearea unor locuri de parcare suficiente pentru pacienţi, ambulanţe si cadre medicale pe
amplsamentul viitoarei clădirii.
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Valoarea totala a proiectului este de 10,695,645.30 lei, din care contributie proprie a
Orasului Alesd 213,912.95 lei
3.Îmbunatatirea infrastructurii în parcurile din Aleșd
a. În anul 2018 au fost recepționate lucrările de modernizare și reabilitare a parcului situat
pe strada Lalelelor.
b. Parc Primărie. În anul 2018, a fost realizată achiziția serviciilor de proiectare pentru
parcul din fața sediului primăriei și aleea din spatele acestui sediu. Se estimează că până în luna
mai 2019, proiectul tehnic să fie recepționat.
c.Parc pe strada Arena Sportivă.
Proiectul CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII URBANE – AMENAJARE PARC ARENA
SPORTIVĂ are o valoare totală de 746.296,20 lei. Contribuția proprie a orașului Aleșd este
de144.077,64 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în 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 orașului Aleşd.
Prin proiect de dorește:
• construcția 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 cât şi rezervorul de apă 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
avertiza nevăzătorul de apropierea unor zone cu potenţial pericol, cum sunt: treptele,
scările rulante, traversările, uşile sau alte obstacole, precum şi schimbările de direcţie.
Proiectul se află în implementare și are un procent de 90% realizat.
d.Parc Casa de cultura. Pentru parcul din fata casei de cultura a fost receptionat proiectul
tehnic, a fost realizată achiziția lucrărilor de modernizare iar în anul 2019 va fi dat ordinul de
începere pentru această lucrare.
e. Implementarea unui program de supraveghere video în oraşul Aleşd;
În anul 2018, a fost realizată achiziția în rate a unor lucrări de introducere camere video în
orasul Alesd. Împreună cu responsabilii din cadrul poliției orașului Aleșd, au fost selectate
principalele locații unde vor fi amplasate camerele. Sistemul va cuprinde un număr de 38 de
camere de supraveghere, amplasate în majoritatea intersecțiilor prioritare din oraș și la trecerile
de pietoni. De asemenea, intrarile/iesirile din oraș vor fi dotate cu camera video cu cititor de
numere. Cele 2 servere pe care vor fi colectate și înregistrate datele vor fi amplasate în clădirea
primariei, precum și la sediul Poliției orașului Aleșd.
f.Proiectul “Îmbunătăţirea Parametrilor Tehnici și Funcţionali ai Secţiei Exterioare De
Pneumologie - TBC, în vederea creşterii eficienţei energetice a Spitalului Oraşenesc Aleşd”,
depus spre finantare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară
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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
g. Proiect în implementare, ”POD ADMINISTRATIV INTRE ORASELE DIN ZONA
TRANSFRONTALIERA ROMANO-MAGHIARA” a fost depus in cadrul Programului Interreg V-A
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 finanțare.
Localizarea proiectului: orașul Aleșd, județul Bihor (pentru parteneri: orașul Marghita,
Comuna Șinteu, județul Bihor și orașul Berettyoujfalu și orașul Szarvas, Ungaria)
Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii instituţionale comune de a
furniza servicii mai bune.
Rezultatele estimate la finalizarea proiectului:
- dotarea instituției cu echipamente IT si soft-uri specifice administratiei publice;
- elaborarea unor documente comune cu partenerii de proiect;
- schimbul de experiență pe diferite domenii cu partenerii de proiect;
- îmbunatatirea paginii web a institutiei;
- derularea unei campanii de informare a populației privind serviciile administrației publice locale.
Orașului Aleșd îi revine suma de 72500 de euro și o contributie proprie de 1450 de euro.
2. Componenta economie
2.1. Dezvoltarea economică durabilă a oraşului prin valorificarea resurselor şi
potenţialului local: industrie – energie geo-termală – turism - agricultură
1.Reabilitarea Cetăţii Piatra Şoimului
Proiectul „CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA RUINELOR CETĂTII ȘINTEU - PIATRA
ȘOIMULUI”, a fost depus spre finanțare în data de 08.11.2016 și are o valoare totală 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 secțiuni 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.
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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 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 și se află pe lista de rezervă a finanțatorului.
2.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 în orasul Aleșd, se face în special prin Centrul de Informare și
Promovare Turistică din oraș.
Informatiile oferite se referă atât la obiectivele și 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 informații de interes turistic, harta turistică
interactivă etc…
În anul 2018, CNIPT Alesd a participat la diferite evenimente și s-au realizat un numar de
34 de rapoarte de activitate, dupa cum urmeaza:
Raport din data de 15.02.2018 privind organizarea sedintei publice de lucru - ”Dezvoltarea
turismului in Alesd”
Raport din data de 19.02.2018 privind participarea la Targul de Turism „Touristica”,
eveniment ce a avut loc la Cluj-Napoca;
Raport din data de 26.02.2018 privind organizarea Grupului de Inițiativă Locală „Cercetașii
României” Aleșd;
Raport din data de 05.03.2018 privind participarea la sedința de constituire a Grupului de
Initiativa Locala „Cercetașii României” Aleșd;
Raport din data de 05.03.2018 privind participarea la a XV a ediție a concursului de
Degustare de Vinuri de pe Valea Crișului Repede;
Raport din data de 23.03.2018 privind organizarea și participarea la Târgul Primăverii –
editia I;
Raport din data de 28.03.2018 privind vizita oficialitatăților din comuna Băcioi, Republica
Moldova, organizându-se cu această ocazie o sesiune de comunicări referitoare la evenimentul
din 27.03.1918, atunci când Basarabia a decis Unirea cu Țara Mama;
Raport din data de 29.03.2018 privind prezentarea obiectivelor turistice delegației din
Republica Moldova;
-
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Raport din data de 30.03.2018, organizarea ședinței extraordinare și solemne din cadrul
Primăriei orașului Aleșd – declaratia simbolica de Reunire;
Raport din data de 31.03.2018, organizarea unei competitii sportive între Orașul Aleșd si
delegatia din Republica Moldova;
Raport din data de 02.04.2018 privind organizarea unor concursuri sportive dedicate
sarbătoririi a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania;
Raport din data de 17.04.2018 privind participarea și promovarea actiunii de plantare de
arbori în Pădurea orașului Aleșd; participarea și promovarea la activitatea de igienizare a DN 1H
ruta Alesd-Sinteu; pregătirea unui traseu și ghidarea unui grup de 15 persoane din jud. ClujNapoca pe ruta: Biserica de lemn din Peștiș-Cetatea Piatra Șoimului-Capela Cetății și Bastionul
Cetății-Castelul Poiana Florilor și Biserica de lemn din incinta castelului – Cascada Dubina din
Padurea Neagra-Izvorul cu apă mineral-carbogazoasă din Pădurea Neagra; promovarea
concertului rock al trupei alesdene „The Glasses”;
Raport din data de 01.05.2018 privind organizarea unui pick-nick caritabil cu scopul de a
strânge fonduri pentru achiziționarea unui aparat EKG-HOLTER, care va fi folosit la monitorizarea
cardiacă a pacienților Spitalului din Aleșd;
Raport din data de 07.05.2018 privind participarea la evenimentul cultural „Octavian Goga”,
eveniment care a fost dedicat Centenarului și în cadrul căruia s-au dezbatut idei precum Unirea
în opera poetului și continuitatea românilor din Ardeal prin creștinismul-ortodox de pe aceste
meleaguri;
Raport din data de 09.05.2018 privind participarea la evenimentul „Memoria locului” -eveniment cultural dedicat Voievodului Constantin Serban, ctitor al bisericii de piatră de la Tinăud;
Raport din data de 13.05.2018 privind participarea la cupa ''Pescarul vesel aleșdean '' -editia a II a prilej cu care au fost impartite si materiale promotionale: flyere, pliante, cataloag promo
Alesd;
Raport din data de 18.05.2018 privind organizarea evenimentului „Ziua Eroilor”. Acest
eveniment a fost organizat de Primaria orașului Aleșd prin intermediul CNIPT Aleșd în onoarea
eroului Sublocotenent (pm) Iosif-Silviu Fogorasi primul militar decedat în teatrul de operatii din
Afganistan și care a fost decorat cu Ordinul ”Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de
război;
Raport din data 18.05.2018 privind participarea la concursul județean pentru preșcolari
„Cântă și fii vesel” -- editia a III a, concurs care s-a desfășurat în incinta Grădiniței Holcim din
orașul Aleșd, structură a Colegiului Tehnic „Alexandru Roman”;
Raport din data de 23.05.2018 privind vizita primită de Primăria orașului Aleșd de la trei
scoli de politie de frontieră din România, Republica Moldova si Ungaria;
Raport din data 25.05.2018 privind inaugurarea pistei de atletism de la Arena Sportiva din
orașul Aleșd, care a avut loc in de 24.05.2018. La sfârșitul acestui eveniement au fost premiati
copiii care au câștigat probele de atletism la care au participat;
Raport din data 29.05.2018 privind inaugurarea, în fața Casei de Cultura a orașului Aleșd
a monumentului dedicat Voievodului Mihai Viteazul – eveniment dedicat Centenarului;
Raport din data de 04.06.2018 privind organizarea și participarea la manifestările dedicate
Zilei Copilului din perioada 29.05.2018-01.06.2018;
Raport din data de 11.06.2018 privid participarea la concursul de dans „Floare de Cires” -editia a V a. Evenimentul a fost un adevarat succes pentru socializare și educația artistic urbană;
Raport din data de 27.07.2018 CNIPT Aleșd a participat și a organizat filmările emisiunii
„Repere Bihorene” realizată de Transilvania TV Oradea, care a avut ca scop promovarea orașului
Alesd și a obiectivelor sale turistice;
Raport din data 13.08.2018 privind participarea la evenimentul intitulat „Spuma Party” -- o
petrecere cu spumă desfășurată pe mai multe ore, organizată de ștrandul Aleșd. Cu prilejul
acestui eveniment au fost împărțite și materiale promotionale: flyere, pliante, catalog promo Alesd;
-
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Raport din data de 23.08.2018 organizarea evenimentului Zilele orașului Aleșd, 1719.08.2018 – editia a XVIII – a, eveniment în cadrul căruia au fost distribuite materiale de
promovare din cadrul standului CNIPT Aled;
Raport din data 07.10.2018 privind participarea la târgul meșteșugăresc „Straița plaina” din
comuna Roșia, jud. Bihor, ocazie cu care au fost împărțite și materiale promoționale: flyere,
pliante, catalog promo Alesd;
Raport din data 02.11.2018 privind participarea la târgul de toamna „Din camara bunicii” -editia a II a, prilej cu care au fost împărtite și materiale promoționale;
Raport din data de 11.11.2018 privind organizarea evenimentului „Ziua Veteranilor”. Acest
eveniment a fost dedicat de Primaria orașului Aleșd prin intermediul CNIPT Aleșd comemorarii
veteranilor de război și a eroului Sublocotenent (pm) Iosif-Silviu Fogorasi primul militar decedat în
teatrul de operatii din Afganistan și care a fost decorat cu Ordinul ”Virtutea Militară” în grad de
Cavaler, cu însemn de război;
Raport din data de 15.11.2018 privind organizarea și participarea la lansarea, în Aleșd, a
cărților scrise de scriitoarea Lili Craciun;
Raport din data de 30.11.2018 privind organizarea și participarea la evenimentele prilejuite
de Centenar. În data de 30.11.2018, Primăria orașului Aleșd, prin CNIPT Aleșd, a organizat
Ceremonia militară, religioasă, protocolul oficialitătilor și invitatilor, precum și spectacolul artistic
orgnizat pe scena amplasată în parcarea din centrul orașului Aleșd.
Raport din data de 01.12.2018 – delegatie Republica Moldova;
Raport din data de 02.12.2018 – Colinde si tradiții Creștine
Raport din data de 08.12.2018 – lansare carte Gheorghe Carbunar – „Flacăiii Aleșdeni”.
Pagina web www.turismalesd.ro a fost actualizată în anul 2018 cu cele mai importante
evenimente la care am luat parte, iar numarul de vizitatori pe această pagină a depășit 30.000.
De asemenea centrul de informare este înscris în catalogul national al centrelor de
informare turistice și în momentul de față el este în faza de acreditare.
3.Componenta habitat
3.1. Dezvoltarea infrastructurii oraşului şi rezolvarea disfuncţionalităţilor actuale
I. Realizarea Centurii ocolitoare a Orasului Alesd SUD.
În anul 2016, proiectul privind “Realizarea Centurii ocolitoare a orașului Aleșd SUD”, a fost
înregistrată în masterplanul de transport, aceasta fiind prevazută la finanțare în exercițiul financiar
2014-2020. În urma identificarii unor probleme juridice la compania decalarata ofertant castigator,
contractul de executie a lucrarilor nu a mai fost semnat, urmând ca lucrările de construcție să fie
realizate direct de catre CNAIR. În urma adreselor trimise de primăria orașului Aleșd către CNAIR
și Ministerul Transporturilor rezultă faptul că procedura de realizare a lucrărilor de construcție se
află încă în faza de achizitie.
Program de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere locale
A fost recepționată lucrarea Reabilitare și Modernizare Strada Nucului.
Au fost achiziționate lucrări de modernizare stradală pe:
Strada Dâmboviței
Strada Plopilor
Strada Gen Bem
Parțial strada Pârâului
A fost încheiat contractul de lucrări pentru proiectul Realizare parcare în zona Ștrandului
orașenesc.La finele anului 2018 contractul de lucrari avea un stadiu de realizare de
85%.Lucrararea va fi receptionată până în luna mai 2019.
A fost încheiat contractul de proiectare pentru strada Radnoti Miklos. Se estimează ca la
începutul anului 2019 sa fie recepționat proiectul tehnic și să se lanseze achiziția lucrărilor.
Trotuare
A fost incheiat contractul de lucrări construcție trotuar pe strada Oborului – strada Ciocârliei
până la Piata Agroalimentara Alesd.Proiectul va fi recepționat în anul 2019.
-
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II. Realizarea unei strategii energetice pentru UAT Aleşd;
La data de 31.07.2018, a fost aprobată Streategia de eficientizare energetic a orașului
Alesd, prin HCL nr.90. Aceasta a fost transmisă către ANRE. A fost realizată în 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
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 achiziții: servicii de realizare a studiului geologic, respectiv
servicii de cadastrare a străzilor din oraș, în vederea realizării Studiului de Fezabilitate privind
oportunitatea introducerii gazului în oraș. În urma ședintelor de lucru cu Consiliul Judetetan Bihor
s-a propus crearea unui Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare cu 22 de UAT-uri.
Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare din oraş.
În momentul de față se află în derulare următoarele proiecte:
1.Proiect în derulare: „Reabilitare şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi
canalizare ape uzate în localitatea Pădurea-Neagră”- se afla în faza achizitie a lucrărilor de
interventie.
Obiectul investitiei îl constituie realizarea sistemului de alimentare cu apă, reabilitarea
zonei de captare, reabilitarea gospodarie de apa existenta, respectiv realizarea sistemului de
canalizare centralizat pentru localitatea Padurea Neagra și a unei statii de epurare moderna.
Valoare proiect 5,186,925 RON fara TVA. În anul 2017 a fost încheiat contractul de lucrări, iar
ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în martie 2018
Finantator MDRAP prin Programul national de dezvoltare locala.
2. Proiect în derulare: “Îmbunătațirea infrastructurii de apă uzată în orașul Alesd, Județ
Bihor” cu o valoare totala de 5.736.601 euro fara TVA. Contribuția proprie în proiect este de
1.428.195 euro. În urma relicitării acestui proiect de către Compania Națională de Investiții, a fost
stabilit executantul lucrărilor și ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în martie 2018. Întrucat
termenul de execuție a contractului a fost până în noiembrie 2018, executantul lucrarilor nu a
reusit finalizarea proiectului mai sus mentionat, contractul de lucrări urmând a fi prelungit de către
finanțator.
Finanțator Compania Natională de Investiții.
III. Definirea unei strategii urbanistice unitare
În anul 2017, a fost realizat Planul de Mobilitate Urbană al orașului Aleșd, pe perioada
2017-2032. În urma realizării acestei strategii, în cursul anului 2018, a avut loc o reorganizare a
sensurilor de circulație pe unele artere din oraș, în vederea fluidizării circulației și creșterii
siguranței pentru cetățeni în special în zonele centrale și împrejurimile celor 2 licee, după cum
urmează: Sens UNIC în Cartier Șoimul schimbarea sensurilor de circulatie pe 4 strazi,
Sens Unic pe strada Lalelelor
Sens Unic pe strada Piața Unirii
Sens Unic pe strada Rândunicii
În anul 2018 a fost încheiat contractul de actualizare Plan Urbanistic General pentru perioada
2020-2030.
IV. Dezvoltarea unei baze sportive multifunctionale (eventual în PPP) care să dispună
de o sală de sport acoperita, complex de fitness, bazin de inot, etc.
Sala de sport a orașului Aleșd, situată pe strada Arena Sportivă, a fost cuprinsă într-un
proiect de extindere, pe durata anului 2017 în care, au avut loc lucrarile de extindere, iar în anul
2018 au fost realizate lucrări de înlocuire a pardoselilor PVC, au fost construite tribune pentru 150
de locuri, au fost reabilitate vestiarele și s-a trasat pardoseala pentru 5 tipuri de joc (handball,
fotbal, basket, volei, tenis). Lucrările au fost realizate cu sprijinul HOLCIM Romania.
Reabilitarea şi extinderea arenei sportive existente;
13 | P a g e

În momentul de fata a fost transmisă către Compania Nationala de Investitii, solicitare de
finanțare pentru reablitarea bazei sportive din orașul Alesd (Arena Sportiva Aleșd) și reabilitare și
modernizare baza sportivă și de agrement Pădurea Neagră.
În urma solicitarilor, a fost încheiat un parteneriat cu Consiliul Judetetan pentru
modernizarea baza sportiva Padurea Neagra. Proiectul se afla in faza de realizare a proiectului
tehnic si are o valoare totala de aproximativ 1.500.000 de euro.
4.Componenta educație
4.1 Implementarea unui program de modernizare a şcolilor din UAT Aleşd;
I. Program de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere locale
În anul 2018 au fost incluse la finanțare urmatoarele proiecte de reabilitare a institutiilor de
învățamânt pe Programul national de dezvoltare locala:
1. Obiectivul „Reabilitare și modernizare creșa cartier, orașul Aleșd, judetul Bihor”, cu o
valoare totala de 168.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT oraș Aleșd 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 si se lucreaza la procedura de achizitie a
lucrarilor de construcție
2. Obiectivul „Reabilitare și modernizare gradinita cu program prelungit Aleșd, judetul
Bihor”, cu o valoare totala de 2.175.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT oraș Aleșd
75.820,00 lei inclusiv TVA. In anul 2018 a fost realizata achizitia serviciilor de proiectare, a fost
receptionat Proiectul Tehnic impreuna cu toate avizele necesare și se lucrează la procedura de
achiziție a lucrărilor de construcție
3. Obiectivul „Reabilitare și Modernizare Gradinita cu program normal nr. 3 Pestis, orașul
Aleșd, judetul Bihor”, cu o valoare totala de 202.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT
oraș Aleșd 15.000,00 lei inclusiv TVA. În anul 2018 a fost realizată achiziția serviciilor de
proiectare, a fost recepționat Proiectul Tehnic împreună cu toate avizele necesare, s-a încheiat
contractul de lucrări iar in luna decembrie 2018, stadiul lucrarilor era de 90%.
4. Obiectivul „Reabilitare și Modernizare Gradinita cu program normal -Str Teiului, orașul
Alesd, judetul Bihor”, cu o valoare totala de 200.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT
oraș Aleșd 15.000,00 lei inclusiv TVA. În anul 2018 a fost realizată achiziția serviciilor de
proiectare, a fost recepționat Proiectul Tehnic împreună cu toate avizele necesare, s-a încheiat
contractul de lucrări iar in luna decembrie 2018, stadiul lucrărilor era de 90%.
5. Obiectivul “Reabilitare și modernizare corp vechi Liceu Teoretic Ct.Serban, orașul Aleșd,
județul Bihor”, cu o valoare totală de 620.000,00 lei inclusiv TVA, din care contribuție UAT oraș
Aleșd 43.400,00 lei inclusiv TVA. În anul 2018 a fost realizată achiziția serviciilor de proiectare, a
fost recepționat Proiectul Tehnic împreună cu toate avizele necesare și se lucrează la procedura
de achiziție a lucrărilor de construcție.
6. Obiectivul „Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al. Roman din orașul
Aleșd, județul Bihor”, cu o valoare totala de 900.000,00 lei inclusiv TVA, din care contribuție UAT
oraș Aleșd 65.000,00 lei inclusiv TVA. În anul 2018 a fost realizată achiziția serviciilor de
proiectare.
7. Obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.1, orașul Aleșd, județul Bihor”,
cu o valoare totală de 320.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT oraș Aleșd 25.000,00
lei inclusiv TVA. În anul 2018 a fost realizată achiziția serviciilor de proiectare, a fost recepționat
Proiectul Tehnic împreună cu toate avizele necesare, s-a încheiat contractul de lucrări iar în luna
martie 2019, se va emite ordinul de începere a lucrărilor.
8. Obiectivul „ Reabilitare și modernizare Școala primară Pădurea Neagră, orașul Aleșd,
județul Bihor”, cu o valoare totală de 450.000,00 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT oraș
Aleșd 20.000,00 lei inclusiv TVA. În anul 2018 a fost realizată achiziția serviciilor de proiectare, a
fost recepționat Proiectul Tehnic împreună cu toate avizele necesare, s-a încheiat contractul de
lucrări iar în luna decembrie 2018, stadiul lucrărilor era de 90%.
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STADIUL REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII LA SFÂRȘITUL ANULUI 2018

1. Investitii finantate prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Sumele decontate

Nr.
crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

STADIUL1

Valoarea
Mii lei

Sumele totale
decontate
până la
31.12.2018
Mii lei

1

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

2

Extindere si modernizare retele de apa si canal in
Orasul Alesd, judetul Bihor

Mii lei

In anul
2018

In
semestrul
II 2018

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

In derulare

5306,75

1272,60

1100

1100

9,87

Contract
semnat

7481,40

80,03

0

0

14,66

Lungimea
retelelor de
apă , canalizare
și lungime
drumurilor
realizate în
semestrul II
2018.
km
1 km apa
1,5 km canal

0

0

Constructie corp nou Liceul Teoretic
3

Constantin Serban Alesd, judetul Bihor

Contract
semnat

2891,77

47,48

0

0

0

4

Reabilitare si modernizare cresa cartier, Orasul
Alesd, judetul Bihor

Procedura
de achizitii

168

3

0

0

0

5

Reabilitare si modernizare gradinita cu program
prelungit Alesd, judetul Bihor

Procedura
de achizitii

0

0
2175

5

0

0

0

1
Contract semnat/ Procedura de achiziții/ În derulare/ Finalizat, recepționat
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0

Reabilitare si Modernizare Gradinita cu program
normal nr. 3 Pestis, Orasul Alesd, judetul Bihor

Procedura
de achizitii

Reabilitare si Modernizare Gradinita cu
program normal – Str Teiului, Orasul Alesd,
judetul Bihor

Procedura
de achizitii

200

3

0

0

0

8

Reabilitare si modernizare corp vechi Liceu
Teoretic Ct.Serban, Orasul Alesd, judetul Bihor

Procedura
de achizitii

620

5

0

0

0

9

Reabilitare si modernizare corp vechi Colegiul
Tehnic Al.Roman din Orasul Alesd, judetul Bihor

Procedura
de achizitii

900

14

0

0

0

10

Reabilitare si modernizare Scoala Primara
Nr.1,Orasul Alesd, judetul Bihor

Procedura
de achizitii

320

5

0

0

0

Procedura
de achizitii

450

134,50

130

130

0

6

7

11

Reabilitare si modernizare Scoala Primara
Padurea Neagra,
Orasul Alesd, judetul Bihor

202

181

178

178

0
0

0

0

0

0

PROGRAMUL NATIONAL DE CONSTRUCTII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL ( DERULAT PRIN COMPANIA NATIONALĂ DE INVESTITII)

Nr.crt
.

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Valoarea
Mii lei

Sumele totale
decontate până
la 31.12.2018
Mii lei

1

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

3272

130

Sumele decontate
Mii lei
In semestrul II
In anul 2018
2018
130

65

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
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Sumele decontate

Nr.crt
.

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

STADIUL2

Valoarea
Mii lei

Sumele
totale
decontate
până la
31.12.2018

Mii lei

In anul
2018

In sem II
2018

Mii lei

1

1.

Nr.cr
t.
1
2

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

In
derulare

30653

19222

9077

Lungimea
retelelor de
apă și
canalizare
care se vor
realiza prin
implementar
ea
proiectului.
km

9077

Lungimea retelelor de
apă și canalizare
realizate în sem II 2018.
km

3,56- canal
4,33 - apa

30,84

PROGRAMUL PRIVIND FINANTAREA ELABORĂRII PLANURILOR URBANISTICE GENERALE (PUG) SI A REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM AFERENTE (RLU)

Valoarea
Mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Plan urbanistic general si regulament de urbanism
-

Sumele totale
decontate până la
31.12.2018

157
-

Mii lei
23.12

Sumele decontate
Mii lei
In anul 2018
23,12
-

In sem II
2018
23,12
-

1.3.OBIECTIVE DE INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL

Nr.c
rt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Valoarea
proiectului
Mii lei

Valoarea
decontata in anul
2018
Mii lei

Valoare decontată
în semestrul II 2018

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

Lungimea retelelor
de apă , canalizare
și lungime
drumurilor realizate
în semestrul II 2018.
km

2
Contract semnat/ Procedura de achiziții/ În derulare/ Finalizat, recepționat
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km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Amenajare parcare langa piata Alesd
Reabilitare strada Nucului
Reabilitare piateta in fata Casei de Cultura Alesd
Reabilitare piata agroalimentara Alesd
Cadastrare strazi in orasul Alesd
Constructie gard statia de sortare Alesd
Reabilitare biblioteca oraseneasca Alesd in
vederea autorizarii ISU
Reabilitare si modernizare str. Plopilor, Paraului
si Greneral Bem
Reabilitare si modernizare str. Dambovitei
Parcare bloc ANL
Reabilitare si dotare sala de sport
Reabilitare trotuar Oborului- Ciocarliei

520
360
459
80
200
30

450
360
20
63
110
27

450
260
20
63
50
0

0
0,35
0
0
0
0

0
0,35
0
0
0
0

71

34

0

0

0

370

215

215

0,65

0,35

150
40
200
90

140
40
200
0

140
40
200
0

0,4
0
0
0

0,4
0
0
0

1.4. PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE

PROGRAMUL
OPERATIONAL

TITLUL PROIECTULUI

Stadiul
actual3

Valoarea
din
cererea
de
finantare
Mii lei

Valoarea
contractată
Mii lei

Sumele totale
decontate
până la
31.12.2018
Mii lei

Sumele
decontate
în
semestrul II
2018
Mii lei

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

Lungimea
retelelor
de apă și
canalizare
realizate
în
semestrul
II 2018.
km

3
Depus, selectat, în derulare
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POR 2014-2020

axa 5 prioritatea de
investitii 5.2

“Creşterea calităţii vieţii urbane –
amenajare parc arena sportivă”

In
implemen
tare

POR 2014-2020

„Consolidarea şi reabilitarea
ruinelor Cetăţii şinteu piatra
şoimului”

In
selectare

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
cadrul Programului
Interreg V-A RomâniaUngaria 2014 – 2020, Axa
prioritara 6, Promovarea
cooperării
transfrontaliere între
instituţii şi cetăţeni,
obiectivul specific 11/a

“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 romanomaghiara”

,,Porţi deschise pentru cultură şi
tradiţii în europa”

In
precontra
ctare

735

735

427

405

0

0

4,543

0

0

0

0

0

6,737

0

0

0

0

0

4,269

4,269

0

0

0

0

1,667

1,667

0

0

0

0

349

0

0

0

0

0

In
implemen
tare

In
implemen
tare

In
evaluare

19 | P a g e

Programul Interreg V-A
România-Ungaria 2014 –
2020, Prioritatea de
investiţii (Ip) deschisă:
8/b

POCU,
Axa
prioritară
4:
Incluziunea socială și
combaterea sărăciei,
Prioritatea de investiţii
9.ii: Obiectivul Specific
4.4:

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

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

11,180

0

0

0

0

0

1,810

0

0

0

0

0

In
evaluare

In
evaluare
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Prioritati pentru perioada urmatoare - anul 2019:
1. Reabilitarea a 3 străzi din localitate (str. Mioritei, Teiului, Radnoti Miklos) și balastarea unor
drumuri de interes în satele aparținătoare.
2. Continuarea lucrărilor de apă și canal în localitatea Pădurea Neagră
3. Contractarea lucrarilor de reabilitare a instituțiilor de învățământ din carul PNDL II.
4. Constructia unui trotuar de la ANAF pana la strada Morii, pe langa E60
5. Definitivarea situației terenului destinat parcului industrial în vederea atragerii unor investitori.
6. Înființarea unui ADI și realizarea studiului de fezabilitate privind oportunitatea introducerii
gazului în localitate.
7. Diversificarea activitatilor sportive din oraș (motocross, enduro, fotbal, basket, handball,
karate)
8. Finalizarea lucrărilor aferente contractelor de apă – canal pe raza localității orașului Aleșd
9. Contractare lucrări în cadrul proiectului de Extindere retele de apa și canal în Orasul Alesd
(proiect finantat prin PNDLII)
10. Lansarea achiziției de lucrari pentru proiectul “Îmbunătăţirea Parametrilor Tehnici Si
Funcţionali Ai Secţiei Exterioare De Pneumologie - Tbc, În Vederea Creşterii Eficienţei
Energetice a Spitalului Oraşenesc Aleşd”,
11. Finalizarea lucrarilor de modernizarea a parcului din fata casei de cultura.
12. Finalizarea Proiectului CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII URBANE – AMENAJARE PARC
ARENA SPORTIVĂ
13. Realizare studii de fezabilitate pentru coridoare de expropriere pe:
- Strada Octavia GOGA – strada Oborului
- Strada Ady Endre - E60 strada Bobalna, prin exproprierea imobilului de pe Strada
Bobalna nr.2
- Strada Nucului- E60
- Prelungire Tudor Vladimirescu-Pod canal-zona industriala
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 de
zi pentru copiii de etnie roma din orasul Alesd, Obiectivul 4 : Shared space – design urban
strada Cartier Soimul
15. Finalizarea proiectului privind sistemul integrat de supraveghere video.
16. Finalizarea lucrărilor și dotărilor aferente proiectului de reabilitare și dotare Casa de Cultura
17. Finalizarea lucrărilor de realizare parcare pe strada Rândunicii, în spatele Policlinicii Aleșd
18. Facilitarea accesului pentru persoane cu dezabilitati la 10 treceri de pietoni si amplasare
pavaj tactil.
19. Receptie proiect de amplasare semafor la intersectia Strazii Paraului cu strada 1 Decembrie
(DN1E60)
20. Lansare achiziție și începere lucrări de construcție adăpost pentru câini comunitari în
localitatea Pădurea Neagră.
21. Înlocuirea platformelor selective de deseuri din cartierul de blocuri, cu altele pe 4 fractii.
În ceea ce privește performanța primăriei din Rapoartele de Audit ale Camerei de Conturi
Bihor, conform deciziei 23/2017, s-au întreprins următoarele:
1. Orașul Aleșd a implementat sistemul de control intern managerial, în conformitate cu
dispozițiile OSGG nr. 400/2015.
2. S-a întreprins măsura privind încasarea impozitului pe clădiri, pe teren, pe mijloace de
transport datorat de persoane fizice si juridice.
3. S-a întreprins măsura privind taxele pentru eliberarea autorizațiilor de construire la
terminarea lucrărilor sau la expirarea termenului de executare a acestora.
4. S-a întreprins masura privind taxa pentru eliberarea autorizației privind lucrările de
racorduri și branșamente.
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5. S-a întreprins măsura privind organizarea și exercitarea activității de audit intern, prin
angajarea unei persoane.
III Transparenţă instituţională
1. Bugetul instituţiei

1.Bugetul local (sursa A)
Venituri totale: 22.895,48 mii lei
Venituri proprii: 4.600,66 mii lei
Venituri de bugetul de stat: 8.182,38 mii lei
Venituri din cote si sume din impozitul pe venit: 4.189 mii lei
Venituri din sume defalcate din TVA: 5.409 mii lei
Sume primate de la UE (fonduri europene): 514,44 mii lei

Sectiunea de functionare-(sursa A)
TOTAL VENITURI

11.520.180

03.18.impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
04.01.cote defalcate din impozitul pe venit
04.04. sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
07.01.01.impozit pe cladiri de la persoane fizice
07.01.02.impozit pe cladiri de la persoane juridice
07.02.01.impozit pe terenuri de la persoane fizice
07.02.02.impozit pe terenuri de la persoane juridice
07.03.taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru
11.02.sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
(invatamant,asitenti si indemnizatii persoane cu handicap, Evidenta populatiei,
ajutor pt incalzire locuinte persoane cu ajutor social)
11.06.sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
11.09.sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau
confessional acreditat
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: DSP, elib.buletine
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
37.01.donati si sponsorizari
37.03.varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare
43.34.subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
42.41.subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

18.300
3.999.000
190.000

TOTAL CHELTUIELI

537.000
644.000
400.000
200.000
100.000
2.983.000

2.289.000
137.000
512.620
290.000
27.000
200.000
430.000
316.800
25.000
49.000
1.000
600.000
247.200
-2.798.740
20.000
103.000
11.520.180

51.Autoritati executive, din care:

3.238.810

-cheltuieli de personal

2.516.850
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-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, servicii notariale
-transfer sume recuperate din concedii medicale invatamant pentru anul 2018
-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
54.Alte servicii publice ( evidenta populatiei), fond de rezerva, din care:
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
55.Datorie publica si imprumuturi, din care:
-comisioane si alte costuri
-dobanzi aferente creditelor interne
61.Siguranta nationala, din care:
-cheltuieli materiale (protectia muncii, autorizare PSI, dezapeziri)
65.Invatamant, din care:
Liceul Teoretic Constantin Serban, din care:
-cheltuieli materiale (cost / elev)
-cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd)
-ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu
cerinte educationale speciale
-burse (venituri proprii UAT Orasul Alesd)
Colegiul Tehnic Alexandru Roman, din care:
-cheltuieli materiale (cost / elev)
-cheltuieli materiale (venituri proprii UAT Alesd)
-ajutoare in numerar pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu
cerinte educationale speciale
-burse (venituri proprii UAT Orasul Alesd)
Gradinita Baptista Tinaud, din care:
-cheltuieli de personal +materiale
Orasul Alesd, din care:
-cofinantare proiect Erasmus “ Colegiul Tehnic Alexandru Roman”
-tichete de gradinita
--plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
66.Sanatate (Medicina scolara, asistent si mediator sanitar) din care:
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-transfer sume Spitalul Orasenesc Alesd pt cheltuieli curente
67.Cultura, Tineret, Sport, Biblioteci, din care:
-cheltuieli de personal -biblioteca
-cheltuieli de personal –intretinere parcuri
-cheltuieli materiale -biblioteca
-cheltuieli materiale -parcuri
-cheltuieli zilele orasului,1 iunie, 1 decembrie, cadouri copii, premiere elevi
-asociatii sportive, fotbal, handbal, karate, ciclism, motocros
-biserici
68.Asistenta sociala, din care:
-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
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652.000

12.560
57.400
208.250
187.250
21.000
250.000
25.000
225.00
150.000
150.000
1.797.640
899.950
610.950
125.000
134.000
30.000
666.250
439.050
182.200
15.000
30.000
137.000
137.000
94.440
102.000
5.000
-12.560
462.800
409.800
3.000
50.000
956.300
121.300
57.300
30.000
165.500
252.200
240.000
90.000
2.849.120
1.855.000
130.520
244.950
199.550
177.100
24.000
57.000
63.000

-ajutor încalzire , ajutoare de urgenta si de deces
70. Iluminat, Alimentare cu apa, din care:
-cheltuieli -iluminat public
-ramburasari de credite interne ( rate Cec BanK)
74.Protectia mediului, Salubrizare, din care:
-cheltuieli materiale, salubritate,maturat stradal
84.Drumuri ,Strazi, din care:
-cheltuieli materiale, reparatii drumuri, strazi, santuri, balastru, piatra, nisip
87.Alte actiuni economice, din care:
-cheltuieli materiale,servicii, cotizatii ,transport, taxe, studii, autorizari

98.000
810.000
410.000
400.000
340.000
340.000
307.260
307.260
150.000
150.000

Sectiunea de dezvoltare-(sursa A)
TOTAL VENITURI

11.375.300

37.04. Varsaminte din sectiunea de functionare

2.798.740

39.07.Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

2.740

42.05.Planuri si regulamente de urbanism

23.120

42.65.Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

7.957.580

42.69.Subventii de bugetul de stat catre bugetul local pentru derularea
proiectelor cu finantare externa nerambursabila

78.680

48.01.Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

514.440

TOTAL CHELTUIELI

11.395.560

65.Invatamant , din care:

3.956.780

-Construire corp nou Liceul Teoretic Constantin Serban Alesd, PNDL 2

500.000

-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 Bihor- PNDL 2
-Reabilitare si modernizare Scoala Primara Nr.1, Orasul Alesd, judetul BihorPNDL 2
-Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal-Nr.3 Pestis, 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
67.Cultura, recreere,parcuri, din care:

476.600

- extindere, modernizare si dotare sala de sport Arena Sportiva
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185.000
1.099,.180
430.000
295.000
187.000
635.000
149.000
1.335.810
209.000

-reabilitare pista de alergare Arena sportiva

7.500

-reabilitare biblioteca pentru autorizare ISU

71.400

-Creşterea calităţii vieţii urbane – amenajare parc arena sportivă

713.910

-cofinantare proiect cu CNI pt reabilitarea casei de cultura

195.000

-PT + reabilitare parc casa de cultura Alesd

139.000

68.Cresa, din care:

164.000

reabilitare cresa cartier prin PNDL II ( sume de la MDRAP)
-cofinantare din buget local proiect prin PNDL II
70.Alimentare cu apa - canal , gaz, din care:

153.000
11.000
4.268.920

-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

2.996.800

-cofinantari din buget local pentru lucrari de alimentare cu apa si canalizare

180,000

-planuri si regulamente de urbanism

23.120

-deviere linie curent Bloc nou ANL , Arena Sportiva

69.000

74.05.01.SALUBRITATE, din care:
-construire gard statia de sortare Alesd

1.000.000

30.000
30.000
1.410.050

84.Drumuri ,strazi, din care:
-PT-uri pentru reabilitare si modernizare strazi, poduri in orasul Alesd
-reabilitare - modernizare si realilitare strazi (Nucului, Dambovieti, Plopilor,
General Bem si Paraului), drumuri, parcare Bloc ANL, trotuare si santuri in
orasul Alesd
-cadastrare strazi si terenuri in vederea creerii de noi strazi in Orasul Alesd

88.000
1.009.000

-achizitie teren pt drum (expropriere langa strand)

113.050

87.Alte actiuni economice din care:

200.000

230.000

SF +DALI mixt si consultanta in vederea elaborarii cererilor de finantare prin
POR , axa 13 si ROHU, SF+ consultanta cerere de finantare , audit energetic,
expertiza proiect depus pe POR, axa prioritara 8 (ambulatoriu)
DEFICIT

230.000

-20.260

2. Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
(sursa E+F)
Venituri totale: 20.940,46 mii lei
Venituri din proprietate: 342 mii lei
Venituri din prestari servicii: 10.612,50 mii lei
Venituri diverse: 202 mii lei
Venituri din donatii: 357,46 mii lei
Venituri din subventii: 152 mii lei
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Venituri din bugetul fnuass: 9.274,50 mii lei

Sectiunea de functionare (sursa E+F)
TOTAL VENITURI

20.758.460

30.05.30.alte venituri din concesiuni si inchirieiri -piata, invatamant
33.05.taxe si alte venituri in invatamant, din care:
Liceul Teoretic Constantin Serban
Colegiul Tehnic Alexandru Roman
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
37.01.donati si sponsorizari, invatamnt , spital
37.03.varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii
de dezvoltare
37.50.alte transferuri voluntare
43.09.subventii pentru institutile publice
43.10.subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor
curente din domeniul sanatatii
43.33.subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de
sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
TOTAL CHELTUIELI
65.Invatamant, din care:
Liceul Teoretic Constantin Serban
-cheltuieli materiale
Colegiul Tehnic Alexandru Roman
-cheltuieli materiale
66.Sanatate, din care:
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-burse
-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ( cheltuieli
cu salariile)
70. Piata, din care:
-cheltuieli de personal
-cheltuieli materiale
-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
87. Cantina sociala, din care:
-cheltuieli materiale
DEFICIT
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342.000
117.500
17.500
100.000
9.800.000
435.000
30.000
230.000
186.000
357.460
-182.000
16.000
102.000
50.000
9.274.500
20.820.610
578.960
90.080
90.080
488.880
488.880
19.752.650
15.868.000
3.939.650
2.000
147.000
-204.000
339.000
256.950
77.900
4.150
150.000
150.000
-62.150

Sectiunea dezvoltare (sursa E+F)
TOTAL VENITURI

182.000

37.04. Varsaminte din sectiunea de functionare

182.000

46.04.Alte sume primite din fonduri de la UE (spital)

-

TOTAL CHELTUIELI

782.000

66.Sanatate, din care:
- aparatura medicala si reabilitare spital
70. Piata, din care:
-extindere si reabilitare piata agroalimentara
-PT + executie parcare langa piata si strand
DEFICIT

182.000
182.000
600.000
80.000
520.000
-600.000

3.Bugetul creditelor interne ( sursa C)
În cursul anului 2018, în baza contractului RQ14021749679515 / 05.08.2014, încheiat cu
CEC Bank Sa, s-a întocmit bugetul creditelor interne în 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

4.085.360

74.07.06.Canalizare, din care:

4.085.360

-cheltuieli de capital , cofinantare CNI

4.085.360

2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice
Lista contractelor de achiziţii încheiate de instituţie:
Nr.
crt.

Obiectul contractului

Valoarea Procedura Numele castigatorului
contractul de achizitie
ui
folosita
fara TVA

1

Servicii de realizare a documentatiei tehnice 1500 lei
pentru obtinerea Acordului de Mediu pentru
Exploatare balastru in localitatea Tinaud ,
amonte de pod DC 171

Achizitie
directa

SC ACORMED SRL

2

Servicii de realizare a documentatiei tehnice 3700
pentru obtinerea Avizului de gospodarire a
Apelor – Exploatare balastru in localitatea
Tinaud , amonte de pod DC171

Achizitie
directa

SC ACORMED SRL

27

.Documentatia tehnica contine Memoriul
tehnic si raport la Studiu e impact asupra
apelor subterane”
3

LUCARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE 349.933,2 Achizitie
SCOALA PRIMARA PADUREA NEAGRA, ORAS 9
directa
ALESD, JUDETUL BIHOR

SC AGHEAR TRANS SRL

4

Servicii de transport 90 tone de sare pentru 5600 lei
deszapeziri de la Salina Ocna Dej ”

Achizitie
directa

SC AGHEAR TRANS SRL

5

Lucrări de amenajare teren de sport cu 129900
suprafata PVC , la sala de sport de pe str.
Arean Sportiva din orasul Alesd

Achizitie
directa

SC ATALS SPORT SRL

6

Servicii de închiriere 2 multifuncţionale

Achizitie
directa

SC AMETIST COM

7

Servicii de proiectare a sistemelor de energie 4500
electrica

Achizitie
directa

SC AMPER PROIECT SRL

Servicii de proiectare- spor de putere pentru 4700
Casa de Cultura a orasului Alesd”.

Achizitie
directa

SC AMPER PROIECT SRL

9

Servici de proiectarea corp nou Liceul
Teoretic Constantin Serban

Procedura SC AMPER PROIECT SRL
simplificata

10

Servicii
de
consultanta
in 9850
arhitectura(intocmire scenariu de incendiu
pentru cladirea Primarie orasului Alesd ,
necesar in vederea obtinerii autorizatiei ISU).

Achizitie
directa

SC APPLA STUDIO SRL

11

Servicii de asistenta tehnica pentrtu proiectul 7200
Reabilitare , modernizare si dotare
asezamint cultural din orasul Alesd , str.
Tragului , judetul Bihor” .

Achizitie
directa

APPLA STUDIO SRL

12

Servicii de reactualizare PUG oras Alesd si 132
localitatile apartinatoare si elaborarea
documentatiilor pentru obtinerea avizelor ,
acordurilor necesare in vederea aprobarii”

Achizitie
directa

Sc EXPERIMENT PROIECT
SRL

13

Servicii de intocmire proiect tehnic ,caiet de 2000
sarcini si detalii de executie pentru obiectivul
de investitii – Reabilitare și modernizare
Gradinita cu program normal nr.3 Pestis ,
oras Alesd , judetul Bihor,,

Achizitie
directa

SC ARHIPLAN
SRL

CONSULT

14

Servicii de intocmire proiect tehnic ,caiet de 1900
sarcini si detalii de executie pentru obiectivul
de investitii – Reabilitare și modernizare
Gradinita cu program normal -str. Teiului ,
oras Alesd , judetul Bihor,,

Achizitie
directa

SC ARHIPLAN
SRL

CONSULT

15

Servicii de intocmire proiect tehnic ,caiet de 6700
sarcini si detalii de executie pentru obiectivul
de investitii – Reabilitare și modernizare
Scoala Primara Padurea Neagra , orasul Alesd
, judetul Bihor,,

Achizitie
directa

SC ARHIPLAN
SRL

CONSULT

16

Servicii de intocmire proiect tehnic ,caiet de 3000
sarcini si detalii de executie pentru obiectivul
de investitii – Reabilitare și modernizare

Achizitie
directa

SC ARHIPLAN
SRL

CONSULT

400 le

28

SRL

Scoala Primara nr. 1 , oras Alesd , judetul
Bihor,,
17

Servicii de intocmire proiect tehnic ,caiet de
sarcini si detalii de executie pentru obiectivul
de investitii – Reabilitare și modernizare
cresa de cartier, oras Alesd , judetul Bihor,,

Achizitie
directa

18

SERVICII INTOCMIRE PROIECT TEHNIC 80000
PENTRU
proiectul
Îmbunătăţirea
parametrilor tehnici si funcţionali ai secţiei
exterioare de Pneumologie - TBC, în vederea
creşterii eficienţei energetice a Spitalului
Orăşenesc Aleşd

Procedura SC ARHIPLAN-CONSULT
simplificata SRL

19

Servicii de intocmire proiect tehnic ,pentru 10000
obiectivul – Reabilitare si modernizare corp
vechi Liceul Teoretic Constantin Serban , oras
Alesd , judetul Bihor,

Procedura SC ARHIPLAN-CONSULT SRL
simplificata

20

Servicii de intocmire proiect tehnic ,pentru 46000
obiectivul – Reabilitare si modernizare
Gradinita cu program prelungit , oras Alesd ,
judetul Bihor

Procedura SC ARHIPLAN-CONSULT SRL
simplificata

21

Servicii de expertiza tehnica atestat pentru 10000
cladiri- cladirea fostei Banci Agricole situata in
Alesd, str. Bobalna, nr. 23-25”.

Achizitie
directa

SC ARHIPLAN INVEST SRL

22

Furnizare produsele de birotica si papetarie

Achizitie
directa

SC BAMBINO SRL

23

Lucrări de compartimentare – executare 3000
perete din gips carton cu structura metalica ,
gletuitn si zugravit in suprafata de 7 mp,
montare usa celulara 860/2100

Achizitie
directa

24

Lucrări de ecologizare de deseuri menajere 20000
dispersate aflate sub pod si in vecinatatrea
canalului de deversare a apei pluviale , in
Cartierul Obor , in suparafat de 2000mp”

Achizitie
directa

SC BEST ROCK CONSTRUCT
SRL

25

Lucrări de ecologizare de deseuri menajere 20000
dispersate din vecinatatea Statie de epurare
a apei Alesd

Achizitie
directa

SC BEST ROCK CONSTRUCT
SRL

26

Lucrări de amanajare trotuar
Oborului si Cicarliei

pe strada 76999,75 Achizitie
directa

SC BEST ROCK CONSTRUCT
SRL

27

Lucrări de amenajare parcare pe strada Arena 33613
Sportiva in zona blocului ANL

Achizitie
directa

SC BEST ROCK CONSTRUCT
SRL

28

Lucrări de realizare rigola carosabila

Achizitie
directa

SC BEST ROCK CONSTRUCT
SRL

29

Servicii de intocmire documentatii tehnico- 60000
economice pentru obiective de investitii
cladiri civile .Studiu de fezabilitate conform
H.G. 907/2016 pentru depunere spre
finanatre europeana , guvernamentala sau cu
finantare din bugetul local

Achizitie
directa

SC BHPROINV SRL

6413,59

9000

29

SC ARHIPLAN
SRL

CONSULT

SC BEST ROCK CONSTRUCT
SRL

30

Servicii de intocmire studiu de fezabilitate 5000
pentru utilitati la bloc de tip ANL si
amenajarea a terenului

Achizitie
directa

SC BHPROINV SRL

31

Servicii de management proiect , alte studii , 21000
documentatie pentru obtinerea avizelor,
inclusiv documentatie ISU , asistenta tehnica
pentru obiectivul de investitii – Reabilitare si
modernizarea Gradinita cu program prelungit
, oras Alesd, judetul Bihor

Achizitie
directa

SC BHPROINV SRL

32

Servicii de management proiect , alte studii , 19700
documentatie pentru obtinerea avizelor,
inclusiv documentatie ISU , asistenta tehnica
pentru obiectivul de investitii – Reabilitare si
modernizarea corp vechi Liceul Teoretic
Constantin Serban Alesd, judetul Bihor

Achizitie
directa

SC BHPROINV SRL

33

Servicii de management proiect , alte studii , 5200
documentatie pentru obtinerea avizelor,
inclusiv documentatie ISU , asistenta tehnica
pentru obiectivul de investitii – Reabilitare si
modernizarea Cresa de Catier , orasul Alesd,
judetul Bihor

Achizitie
directa

SC BHPROINV SRL

34

Servicii de management proiect , alte studii , 5500
documentatie pentru obtinerea avizelor,
inclusiv documentatie ISU , asistenta tehnica
pentru obiectivul de investitii – Reabilitare si
modernizareaGradinita cu program normal
nr. 3 , Pestis, oras Alesd, judetul Bihor

Achizitie
directa

SC BHPROINV SRL

35

Servicii de management proiect , alte studii , 5500
documentatie pentru obtinerea avizelor,
inclusiv documentatie ISU , asistenta tehnica
pentru obiectivul de investitii – Reabilitare si
modernizarea Gradinita cu program normal
str. Teiului, oras Alesd, judetul Bihor

Achizitie
directa

SC BHPROINV SRL

36

Servicii de management proiect , alte studii , 4350
documentatie pentru obtinerea avizelor,
inclusiv documentatie ISU , asistenta tehnica
pentru obiectivul de investitii – Reabilitare si
modernizarea Scoala Padurea Neagra , oras
Alesd, judetul Bihor

Achizitie
directa

SC BHPROINV SRL

37

Servicii de management proiect , alte studii , 9800
documentatie pentru obtinerea avizelor,
inclusiv documentatie ISU , asistenta tehnica
pentru obiectivul de investitii – Reabilitare si
modernizarea Scoala primara nr. 1 Alesd,
judetul Bihor

Achizitie
directa

SC BHPROINV SRL

38

Servicii de intocmire documentatii tehnico- 45000
economice pt cladiri civile
in vederea
depunerii unui proiect in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 13, Sprijinirea regenerarii orașelor
mici și mijlocii , Obiectivul specific 13.1 -

Achizitie
directa

SC BHPROINV SRL

30

Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei în
orasele mici si mijlocii din România, pentru
obiectivele:
- centru de zi Obor din orasul Alesd
- spatiu multisport oras Alesd
- reabilitare si dotare cantina sociala Alesd
- amenajare carosabil share space avand o
suprafata totala de 1800 mp, din cart Soimul,
oras Alesd.
39

Lucrări de extindere retele de apa si canal in 31490
zona Casei de Cultura Alesd”

Achizitie
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

40

Lucrări de executie retele de apa , canal si 66645,93 Achizitie
pluvial in zona Casei de Cultura Alesd”
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

41

Lucrări de intubare ape pluviale pe strada 14341,37 Achizitie
Nucului in orasul Alesd
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

42

Lucrări de intubare ape pluviale pe strada 18417,63 Achizitie
Nucului in orasul Alesd”
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

43

Lucrări de asfaltare str. Dambovitei , cu 124073,7 Achizitie
ridicarea capacelor la nivelul asfaltului
5
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

44

Lucrări de ereparatii si extindere copertina 53764,58 Achizitie
Piata Agroalimentara Alesd”
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

45

Furnizare balastru natural

16000

Achizitie
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

46

Furnizare nisip concasata 0-4 mm

20000

Achizitie
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

47

Furnizare piatra concasata 0-63 mm

26000

Achizitie
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

48

Servicii de închiriere autogreder - 300 ore

22500

Achizitie
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

49

Servicii de închiriere excavator pe pneuri - 200 16000
ore

Achizitie
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

50

Servicii de închiriere excavator pe senile - 200 170000
ore

Achizitie
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

51

Lucrări de modernizare , reamenajare parc in 292995
fata Casei de Cultura a orasului Alesd”

Achizitie
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

52

Lucrări de amenajare parcare in zona 409819,0 Achizitie
strandului orasenesc Alesd
7
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

53

Lucrări de constructie soclu pentru statuia 6150,21
Domnitorului MIHAI VITEAZUL si placarea cu
granit”

Achizitie
directa

SC CAPITALIST PRODCOM
SRL

54

Servicii de dirigentie de santier pentru 46000
lucrarea de ,, Reabilitare si modernizare
sisteme de alimentare cu apa si canalizare
ape uzate in localitatea Padurea Neagra , oras
Alesd

Achizitie
directa

SC CIVIND CONSTRUCTII
&CONSULTING SRL

55

Servicii de supraveghere a lucarilir-dirigentie 4900
de santier pentru lucrari de amenajare
parcare in zona Strandului orasenesc Alesd

Achizitie
directa

SC CIVIND CONSTRUCTII
&CONSULTING SRL

31

56

Servicii de asistenta tehnica -dirigentie de 35
santier pentru proiectul Imbunatatirea
parametrilor tehnici si functionali ai sectiei de
pneumologie -TBC- in vederea cresterii
eficientei energetice a Spitalului orasensc
Alesd , conform caietului se sarcini

Achizitie
directa

SC CIVIND CONSTRUCTII
&CONSULTING SRL

57

Servicii de
consultanta in constructii- 4300
intocmire antemasuratori, devize de lucarii ,
asistenta tehnica

Achizitie
directa

SC CIVIND CONSTRUCTII
&CONSULTING SRL

58

Lucrări de
amenajare parc str. Arena 542316,5 Procedura
Asocierea
SC
Sportiva- in cadrul proiectului Cresterea 9
simplificata MADLEV CONS SRL si SC
Calitatii Vietii Urbane- proiect finantat prin
PRENIS SRL
POR , axa 5.2

59

SERVICII INTOCMIRE PROIECT TEHNIC 56616
PENTRU
OBIECTIVUL
EXTINDERE
SI
MODERNIZARE RETELE DE APA SI CANAL IN
ORASUL ALESD, JUDETUL BIHOR

Procedura SC TISOTI EXIM SRL,
simplificata

60

Lucrari de reparatii trotuar in spatele bl M1, 9675,38
M2

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT SRL

61

Lucrari platforma betonata in localitatea 3774,54
Tinaud

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT SRL

62

Lucrari de refacere trotuar in Piata Unirii , 4997,27
orasul Alesd

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT SRL

63

Extindere retea de apa si canal in localiatea 16984,13 Achizitie
Pestis , orasul Alesd
directa

SC CRISIS CONSTRUCT SRL

64

Lucrari de refacere rigola pluvial la blocul LS

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT SRL

65

Lucrari de rexecutie rigola acoperita pe o 39400
distanta de aproximativ 80 de metri si
intubarea apelor pluviale pe str. Horea

Achizitie
directa

SC CRISIS CONSTRUCT SRL

66

Servicii de inchiriere scena mobila pentru 4000
sarbatorirea Centenarului Unirii -01.12.2018”

Achizitie
directa

SC DANOVI PARTY SRL

67

Servicii de proiectare pentru infrastructura 6000
rutierea(semafor)
si
elaborarea
documentatiei tehnico-economice.

Achizitie
directa

SC DAS TRAFFIC SYSTEM
SRL

68

Tribune metalice pentru sala de sport din 31996,84 Achizitie
orasul Alesd, str. Arena Sportiva
directa

SC DORIAN DRUMURI ȘI
PODURI SRL

69

Servicii de consultatii medicale de specialitate 15000lei
balneo-fizio-kinetoterapiemedicina
recuperatorie pentru persoanele care
frecventeaza Centrul de zi pentru persoane
varstnice”

Achizitie
directa

Dr.Secula Diana Carmen

70

700mp de lucrări de plombari asfaltice

Achizitie
directa

SC
BIHOR SA

DRUMURI

72

Lucrari de refacere sistem rutier in zona 116112
retelelor edilitare pe raza orsului Alesd

Achizitie
directa

SC
BIHOR SA

DRUMURI

5942,79

34853

32

73

Lucrari de asfaltare pe str. Plopilor, strada 199495,9 Achizitie
gen.Bem si str. Paraului sud cu ridicare 9
directa
capacelor la nivelul asfaltului

SC
BIHOR SA

74

LUCARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE 147812
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.3
PESTIS, ORAS ALESD, JUDETUL BIHOR”

Achizitie
directa

SC DURPEX CONSTRUCT
SRL

75

LUCARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE 132323,8 Achizitie
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STR. 0
directa
TEIULUI , ORAS ALESD, JUDETUL BIHOR

SC DURPEX CONSTRUCT
SRL

76

LUCARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE 218835,6 Achizitie
SCOALA PRIMARA NR. 1, ORAS ALESD, 7
directa
JUDETUL BIHOR

SC DURPEX CONSTRUCT
SRL

77

Servicii de informare si publicitate pentru 8400lei
proiectul- Îmbunatățirea parametrilor tehnici
si functionali ai sectiei exteriarea de
pneumologie -TBC , în vederea creșterii
eficientei energetice a Spitalului Orășenesc
Aleșd” ,

Achizitie
directa

SC EDAP ADV SRL

78

Servicii IT- consultanţă , dezvolatrea de 6240
software , internet şi asistenţă- mentenanţă ,
securizare site şi încarcarea de documente pe
site

Achizitie
directa

SC EDAP ADV SRL

79

Lucrări de deviere linie curent 20kw, str. 56632,01 Achizitie
Arena Sportiva oras Alesd
directa

80

Lucrări la instalatia electrica pentru iluminatul 7992
de siguranta la Biblioteca Octavian Goga
Alesd”

Achizitie
directa

SC ELESAL SRL

81

Lucrări de bransament trifazat prin coborare 2000
pe un stalp din reteaua electrica in
localitatea Padurea Neagra

Achizitie
directa

SC ELESAL SRL

82

Lucrări de reparatii la sistemul de iluminat 15000
public de pe raza U.A.T oras Alesd

Achizitie
directa

SC ELESAL SRL

83

Servici de întretinere şi reparaţii sistem de 15
iluminat public pe raza U.A.T. Oras Alesd ”

Achizitie
directa

SC ELESAL SRL

84

Servicii de închiriere –aplicaţie GIS 25.2
Managementul Spaţiilor Verzi( servicii
software SaaS –aplicaţie software GIS pentru
managementul spaţiilor verzi , conform legii
24/2007 , pe platforma geospaţiă Fida
Solutions bazată pe tehnologie ESRI .Serviciile
includ
training-ul
utilizatorilor
,
implementarea platformei , centru de suport
integrat , update legislativ, mentenaţă
software pe toata durata contractuală.”

Achizitie
directa

SC FIDA SOLUTIONS SRL

85

Servicii de reparatii si intretinere a 3000
instalaţiiilor de încălzire- centrala – revizii
pompe , supaope , robineţi , aerisitoare,
pompe termostat de contact şi de impresie

Achizitie
directa

P.F.A. FILIP IOAN –SERVICII

86

Lucări de instalare a echipamentelor sanitare 3000

Achizitie

P.F.A. FILIP IOAN –SERVICII

33

DRUMURI

SC ELECTRO EXCEL GREEN
CONSULTING SRL

directa
87

Servicii
de
deratizare- dezinfecţie şi 2000
dezinsecţie – subsol Cresa de cartier si
imprejurimi

Achizitie
directa

SC GALENA CLEANING SRL

88

Servicii
de
deratizare- dezinfecţie şi 9000
dezinsecţie – Cresa de cartier
,piaţa agroalimentară , Cantina socială,
strazile din Cartierul Obor-12652 mp

Achizitie
directa

SC GALENA CLEANING SRL

89

Servicii de proiectare centrale termice : 2500
centrala termica combustibil solid, gaze
naturale, biomasa si pompe de caldura

Achizitie
directa

SC GEOTERM CONSULTING
SRL

90

Servicii de audit financiar pentru proiectul: 30000
Îmbunatățirea parametrilor tehnici si
functionali ai sectiei exteriarea de
pneumologie -TBC , în vederea creșterii
eficientei energetice a Spitalului Orășenesc
Aleșd

91

Servicii de transport rutier de teava , trei 4500
curse pe ruta Oradea Alesd“

Achizitie
directa

SC JANFOREST SRL

92

Lucrări de monataj iluminat , iluminat de 5000
siguranta , de evacuare si antipanica la sala de
sport

Achizitie
directa

SC LARA ELECTRIC SRL

93

Lucrări de montat si demontat instalatii de 16000
iluminat festiv

Achizitie
directa

SC LARA ELECTRIC SRL

94

Lucrări de intretinere a instalatiilor electrice 15000
de alimentare , de utilizare a iluminatului
public”,

Achizitie
directa

SC LARA ELECTRIC SRL

95

Intreţinere şi reparaţii reţea de calculatoare, 9600
consultanta si asistenta”

Achizitie
directa

SC MAN SOFT SRL

96

Marcaze rutiere cu vopsea alba si trasarea 28900
paracrilor

Achizitie
directa

SC DAS TRAFFIC SYSTEM
SRL

97

Marcaze rutiere longitudinale si transversale 6142,50

Achizitie
directa

SC DAS TRAFFIC SYSTEM
SRL

98

Servicii medicale de medicina muncii

Achizitie
directa

SC MEDIRIS SRL

99

Servicii de intocmire studiu de fezabilitate in 15000
vederea relaizarii unui drum public”

Achizitie
directa

SC NIXOL PROD SRL

100

Servicii de consultanta privind Sistemul de 6000
Control Managerial (efectuarea serviciilor de
consultanta pentru anul 2018 privind
implementarea/dezvoltarea si actualizarea
Sistemului de control intern managerial la
instutiile publice cu nr. mediu de 15-25
compartimente

Achizitie
directa

Servicii de dirigenţie de şantier pentru 2250
investitia – Reabilitare si modernizarea
Gradinita cu program normal nr. 3, Pestis ,
oras Alesd, judetul Bihor

Achizitie
directa

101

4042

34

S.C. GRUP
AUDIT S.A,

FINANCIAR

SC OSCAR & ALEX SRL

PFA NEGREAN TEODOR

102

Servicii de dirigenţie de şantier pentru 2250
investitia – Reabilitare si modernizarea
Gradinita cu program normal , str. Teiului ,
oras Alesd, judetul Biho

Achizitie
directa

PFA NEGREAN TEODOR

103

Servicii de dirigenţie de şantier pentru 5250
investitia – Reabilitare si modernizarea Scoala
Primara Padurea Neagra , oras Alesd, judetul
Bihor“

Achizitie
directa

PFA NEGREAN TEODOR

104

Servicii de dirigenţie de şantier pentru 3600
investitia – Reabilitare si modernizarea Scoala
Primara nr. 1, oras Alesd, judetul Bihor

Achizitie
directa

PFA NEGREAN TEODOR

105

Planurile de situatie pentru extinderea 7236
retelelor apa -canal”

Achizitie
directa

P.F. A.
GEODEZ

OROS

CASIAN

106

Servicii de cadsatru - plan de situatie 300
astfel:executarea masuratorilor topografice
in teren, prelucrarea datelor culese din teren
si intocmirea documentatiei tehnice
,evidentierea dupa caz a cotelor sau a
numerelor topografice care formeaza
imobilul

Achizitie
directa

P.F. A.
GEODEZ

OROS

CASIAN

107

Plan cadsatral-cadastru sporadic -executarea 600
masuratorilor
in
teren,
intocmirea
documentatiei
necesare
completarii
inventarului domeniului public,
intocmirea documentatiei necesare inscrierii
in cartea funciara,predarea catre beneficiar a
planului de amplasament si delimitare a
corpului de proprietate vizat de OCPI si a
extrasului de carte funciara pentru Centrul
de zi multifunctional Obor

Achizitie
directa

P.F. A.
GEODEZ

OROS

CASIAN

108

Plan cadsatral-cadastru sporadic -executarea 600
masuratorilor
in
teren,
intocmirea
documentatiei
necesare
completarii
inventarului domeniului public,
intocmirea documentatiei necesare inscrierii
in cartea funciara,predarea catre beneficiar a
planului de amplasament si delimitare a
corpului de proprietate vizat de OCPI si a
extrasului de carte funciara pentru Cantina
sociala Alesd

Achizitie
directa

P.F. A.
GEODEZ

OROS

CASIAN

109

Masuratori
in
teren
,
intocmirea 600
documentatiei
necesare
completarii
inventarului public al orasului Alesd ,
intocmirea documentatiei necesare inscrierii
in cartea funciara , predarea catre beneficiar
a planului de amplasament si delimitare a
corpului de proprietate vizat de OCPI si a
xtrasului de carte funciara , pentru sediul
fostei Banci agricole

Achizitie
directa

P.F. A.
GEODEZ

OROS

CASIAN

110

Plan de situatie – executare masuratori in 400
teren , intocmirea planurilor de situatie ,

Achizitie
directa

P.F. A.
GEODEZ

OROS

CASIAN

35

depunerea documentatiei spre avizare la
OCPI, predarea planurilor vizate de catre OCPI
beneficiarului pentru proiectul -Abordarea
integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea
orasului Alesd -obiectivul – Cantina sociala din
Cartierul Soimul , oras Alesd“
111

Plan de situatie – executare masuratori in 400
teren , intocmirea planurilor de situatie ,
depunerea documentatiei spre avizare la
OCPI, predarea planurilor vizate de catre OCPI
beneficiarului pentru proiectul -Abordarea
integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea
orasului Alesd -obiectivul – Centru de zi pentru
copiii de etnie roma din orasul Alesd

Achizitie
directa

P.F. A.
GEODEZ

OROS

CASIAN

112

Plan de situatie – executare masuratori in 400
teren , intocmirea planurilor de situatie ,
depunerea documentatiei spre avizare la
OCPI, predarea planurilor vizate de catre OCPI
beneficiarului pentru proiectul -Abordarea
integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea
orasului Alesd -obiectivul Shared space design urban strada Cartier Soimul

Achizitie
directa

P.F. A.
GEODEZ

OROS

CASIAN

113

Plan de situatie – executare masuratori in 400
teren , intocmirea planurilor de situatie ,
depunerea documentatiei spre avizare la
OCPI, predarea planurilor vizate de catre OCPI
beneficiarului pentru proiectul -Abordarea
integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea
orasului Alesd -obiectivul – Spatiu multisport
in orasul Alesd

Achizitie
directa

P.F. A.
GEODEZ

OROS

CASIAN

114

Servicii de presa: publicare anunturi , 7700
comunicate de presa , articoel, stirii,
informatii de interes public , promovare
proiecte , mesaje de sarbatori, casete
publicitare , in editiile online ale publicatiei ,,
AlesdoOnline”

Achizitie
directa

ALIN

115

Jocuri de artificii in data de 19.08.2018 cu 5000
ocazia Zilelor orasului Alesd,,

Achizitie
directa

SC
COM SRL

116

SERVICII DE PROIECTARE PT+DE+CS+DL 15000
PENTRU AMENAJARE PESAGISTICA /PIATETA
PENTRU O SUPRAFATA DE 1835 MP IN ZONA
PRIMARIEI ORASULUI ALESD”

Achizitie
directa

SC PROEXCO SRL

117

Servicii de proiectare platforma betonata cu 16975
evacuarea apelor pluviale si menajere din
zona si asigurarea iluminatului stradal”

Achizitie
directa

SC PROIECT INVEST
SRL

118

Lucrari de reparatii zugraveli la Centru de zi 864
pentru persoane varstnice Alesd

Achizitie
directa

SC
RALGEO
CONSTRUCT SRL

119

Lucrari de reparatii interioare la Centru de zi 4773,06
pentru persoane varstnice Alesd

Achizitie
directa

36

PFA FORA ADRIAN

PIROTEHNIC

SC
RALGEO
CONSTRUCT SRL

120

121

122

123

124

125

126

127
128

129
130

131

132

133

Servicii de studii geotehnice , cercetarea 2000
terenului , intocmire documentatie si
expertiza geotehnica pentru cladirea fostei
Banci agricole

Achizitie
directa

Servicii de studii geotehnice INFIINTARE 1500
DRUM ACCES LANGA STRANDUL ORASENESC
ALESD,,

Achizitie
directa

Servicii de studii geotehnice extindere , 1500
mansardare vestiare baza sportiva Padurea
Neagra, oras Alesd,,

Achizitie
directa

Servicii de studii geotehnic si expertiza 1500
pentru:Abordarea
integrata
pentru
revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesdobiectivul- Centru de zi pentru copii de etnie
roma din orasul Alesd”

Achizitie
directa

Servicii de studii geotehnic si expertiza 1500
pentru:Abordarea
integrata
pentru
revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesd –
obiectivul - spatiul multisport in orasul
Alesd”

Achizitie
directa

Servicii de studii geotehnic si expertiza 1500
pentru:Abordarea
integrata
pentru
revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesd –
obiectivul - shared space-design urban strada
Cartier Soimul , orasul Alesd”

Achizitie
directa

Servicii de studii geotehnic si expertiza 1500
pentru:Abordarea
integrata
pentru
revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesd –
obiectivul - Cantina sociala din Cartierul
Soimul , orasul Alesd”

Achizitie
directa

Lucrări de montat balustrazi de protectie pe 19719,55 Achizitie
raza orasului Alesd
directa
Lucrări deexecutie rigola pluviala pe strada 55456,80 Achizitie
T.Vladimirescu , partea de vest din orasul
directa
Alesd

SC
RALGEO
CONSTRUCT SRL

SC
RALGEO
CONSTRUCT SRL
SC
RALGEO
CONSTRUCT SRL
SC
RALGEO
CONSTRUCT SRL

SC
RALGEO
CONSTRUCT SRL

SC
RALGEO
CONSTRUCT SRL

SC
RALGEO
CONSTRUCT SRL

SC REBADI CONS
SRL
SC REBADI CONS
SRL

Servicii de recrutare manager la SC SALUBRI 5000
SA

Achizitie
directa

SRL

Servici de măsurători topografice şi 1050
cadastrale – documentatie cadastrala- str.
Dambovitei

Achizitie
directa

SRL

Servici de măsurători topografice şi 850
cadastrale – documentatie cadastrala- str.
Tragului si piateta”

Achizitie
directa

SRL

Măsurători topografice şi cadastrale in 13900
vederea expropierii in zona Statie de sortare
Alesd ”

Achizitie
directa

SRL

Plan situatie coridor de expropriere -1 hectar 8350

Achizitie
directa

SRL

37

SC ROMARKETING
SC ROEXPERTCAD

SC ROEXPERTCAD

SC ROEXPERTCAD

SC ROEXPERTCAD

134

Servicii de topografie – documentatii 86.9
cadastrale pentru urmataorele strazi din
orasul Alesd: str.Viilor partea spre Lugasu de
Jos, str.Closca , str.Crinului , str.Husia,str.
Bucegi
,
str.Castanilor,str.Teiului
,
str.Lalelelor,str. Lunca Crisului ,str. Bartok
Bela, str.Gheorghe Dima ,str. Nicolae
Balcescu ,str. Crisan ,str. Tudor Vladimirescu,
str.Nucului ,str. George Emil Palade ,
str.Ciocarliei, str.Cartier Soimul, str. Oborului
, str. din Cartier Soimul, str din Cartier Obor ,
str. Din E60 pana la cartier Obor , str.Ion Ratiu
, str.Visinului,str. Henry Coanda,str. Avram
Iancu ,str. Florilor, str.Crisu Repede ,
str.General Behm,str. Plopilor,str. Mihai
Viteazu,str. George cosbuc,str. Mioritei ,str.
Randunicii ”

Achizitie
directa

SRL

135

Servici de consultanţă proiecte PNDL

20000

Achizitie
directa

SC
GROUP SRL

136

Servici de curatat si decolmatat a retelelor de 20000
canalizare pluviala , a gurilor de scurgere si a
caminelorintermediare din orasului Alesd

Achizitie
directa

SC SALUBRI SA

137

Servici de maturat stradal pe raza orasului 116900
Alesd

Achizitie
directa

SC SALUBRI SA

138

Servici de greblat frunze si toaletat arbori pe 30000
raza UAT oras Alesd

Achizitie
directa

SC SALUBRI SA

139

Servici de întreţinere a spaţiilor verzi
toaletat arbori pe raza UAT oras Alesd

Achizitie
directa

SC SALUBRI SA

140

Lucrare camin de apa si bransamente str. 9983,32
Nucului , loc. Alesd ”

Achizitie
directa

SC SALUBRI SA

141

Sistem de detectie incendiu IFS7002-2 23136
centrala detectie incendiu adresabila cu 2
bucle-

Achizitie
directa

SC GAN TRADING SRL

142

Servicii de soorizare pentru data de 1 iunie cu 8000
sistem complet de sonorizare, lumini si
scena”

Achizitie
directa

SC DANIVI COM SRL

143

Servicii de închiriere autobasculanta - 300 ore 15000

Achizitie
directa

SC SECTRANS LOGISTIC SRL

144

Servicii de închiriere autobasculanta - 400 ore 20000

Achizitie
directa

SC SECTRANS LOGISTIC SRL

145

Servicii de închiriere buldoexcavator - 400 ore 30000

Achizitie
directa

SC SECTRANS LOGISTIC SRL

146

Servicii de închiriere buldoexcavator - 350 ore 26250

Achizitie
directa

SC SECTRANS LOGISTIC SRL

147

Servicii de închiriere cilindru compactor -150 8250
ore

Achizitie
directa

SC SECTRANS LOGISTIC SRL

148

Servicii de închiriere cilindru compactor - 300 16500
ore

Achizitie
directa

SC SECTRANS LOGISTIC SRL

si 79500

38

SC ROEXPERTCAD

SALEROME

149

Lucrarea de gard imprejmuit la Statia de 16325,01 Achizitie
Sortare a orasului Alesd”
directa

SC SELALICE B
COM

150

Servici de consultanta lunara pentru lider de 5000
proiect
privind
implementarea
/
managementul de proiect ROHU, IP 11/b1, nr.
parteneri: intre 3 si 6. • Consultantă în
vederea semnării contractului de finanţare şi
a contractului de co-finanţare. • Consultantă
în redactarea cererilor de rambursare, a
rapoartelor de progres ale proiectului,
precum si a rapoartului final al acestuia.

Achizitie
directa

SC SIAL PROJECT SRL

151

Servici de elaborare cerere de finantare 3500
program Europa pentru cetateni 2014-2020,
Masura 2.1 Înfratirea între localitati:
elaborarea cerere de finantare si a anexelor
aferente, coordonarea relatiilor intre
parteneri si cumularea tuturor datelor si
informatiilor necesare, organizarea si
participarea la toate intalnirile necesare
pregatirii proiectului, pastrarea relatiilor cu
partenerii. ”

Achizitie
directa

SC SIAL PROJECT SRL

152

Servicii de mentenanta pentru :PACHETUL 1760
SOCIAL , VMG,ASF, TICHETE PRESCOLARI” . In
abonamentul de intretinere (MENTENANTA)
al pachetului sunt incluse :
- Toate modificarile legislative ;
- Instruirea personalului ;
- Asistenta telefonica si prin TeamViewer de
cate ori este nevoie ;
- Modificari personalizate cerute de catre dvs,
atat timp cat sunt posibile din punct de
vedere tehnic.

Achizitie
directa

SC SIMASOFT TOTAL SRL

153

Servicii de mentenanta pentru urmatoarele 540
activitatii:
-crearea si deschiderea sezonului rece
2017-2018 pentru ajutoarele de incalzire
-update-ul programului "Social - Ajutor
pentru Incalzire"
-asistenta telefonica si prin internet pe tot
parcursul sezonului 2017-2018 (octombrie
2017-martie 2018) precum si in lunile
urmatoare incheierii sezonului rece
- adaptarea programului "Social - ajutor
pentru Incalzire" la cerintele specifice AJPIS
sau ANPIS
- asistenta exportului datelor catre Trezorerii”

Achizitie
directa

SC SIMASOFT TOTAL SRL

154

Servici de asistenat si consulatanta 29700
informatica- contabilitate bugetara, impozite
si taxe , mijloace fixe , comercial-contracte,
salvare date ,

Achizitie
directa

SC SOBIS SOLUTIONS SRL

155

Servicii de consultanta – realizarea cererii de 40000
finantare si anexelora aferente proiectului

Achizitie
directa

SC
SPES
GLOBAL
CONSULTING SRL

39

POR 2014 - 2020, axa 13 -Sprijinirea
regenerarii oraselor mici si milocii
156

Servicii de consultanta in management de 45000
proiect – realizarea cererii de finatare
aferente proeictului depus in cadrul
Programului Operational Capital umanBunicii comunitatii -servicii social si servicii
socio-medicale pentru persone varstnice ,
AP4/PI9.ii/OS4.4”

Achizitie
directa

SC SPES INVEST SRL

157

Servicii de consultanta – realizarea cererii de 35000
finantare aferente proiectului POR 20172020, axa 8.1- investitii in infrastructurile
sanitare si sociale care contribuie la
devzltarea la nivel national , regional si local ,
reducand inegalitatea in ceea e priveste
starea de sanatate si promovand incluziunea
sociala prin imbunatatirea accesului la
serviciile sociale , culturale si de recreere ,
precum si trecerea de la servicii institutionale
la serviciile prestate de colectibvitatile local

Achizitie
directa

SC SPES INVEST SRL

158

Servicii de consultanta in management de 80000
proiect pnetru proiectul -Imbunatatirea
parametrilor tehnici si functionali ai sectiei
exterioare de Pneumologie -TBC, in vederea
cresterii eficientei energetice a Spitalului
orasensc Alesd

Achizitie
directa

SC SPES INVEST SRL

159

Servici de sonorizare şi închiriere scenă 11800
pentru 18,19 august 2018,,

Achizitie
directa

SC TOPSOUND SRL

3900

Achizitie
directa

S.C. CLAS MEDIA S.R.L.

161

Furnizare paine pentru cantina sociala Alesd 5575

Achizitie
directa

SC TUNDUC IMPEX SRL

162

Lucrări de
demontare cazan vechi si 18600
montarea unui cazan nou
cu toate
modificarile necesare la Colegiul Tehnci
A.Roman Alesd

Achizitie
directa

SC VAN METAL CONSTRCUT
SRL

163

Servicii de organizare de eveniment cultural- 75000
Zilele orasului Alesd in perioasa 17,18,19
august 2018 , spectacol artistic de
divertisment , muzica usoara si populara

Achizitie
directa

SC VIKINGARTIST SRL

164

Servicii de organizare de eveniment cultural 16000
– spectacol sportiv si artistic dedicat zilei de
1 iunie si asigurarea participarii interpretilor
si formatiilor artistice”

Achizitie
directa

SC VIKINGARTIST SRL

165

servicii de consultanta privind achizitiile 6000
publice -procedura simplificata
pentru
fonduri bugetare

Achizitie
directa

SC ZOOM CONSULT TEAM
SRL

166

SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU 3500
LUCRAREA DE AMENAJARE A PARCULUI DIN
FATA CASEI DE CULTURA A ORASULUI ALESD

Achizitie
directa

160să Emisiuni tv inregistrare pe raza orasului
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SC CIVIND CONSTRUCTII
&CONSULTING c

167

Lucrarea de deszapezire pe sectoarul 3

Achizitie
directa

SC AGHEAR TRANS SRL

168

Lucrarea de deszapezire pe sectoalele 1, 64000
2.

Achizitie
directa

SC SECTRNS LOGISTIC
SRL

169

Furnizare nisip pentru deszapezire

Achizitie
directa

SC SECTRNS LOGISTIC
SRL

170

Instalarea sistem de supraveghere video 266337,5 Procedura SC TELEKOM ROMANIA
simplificata SA
1

171

Serviicii de inspectie video a conductelor 22000

8000

9000

Achizitie
directa

Sc AQUA SEV SRL

În 2018 numărul de procese de achiziţii pe categorii, a fost de 117 procese de achiziții directe
și 9 proceduri simplificate. Toate achiziţiile desfăşurate pe parcursul anului 2018, 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. A fost anulată o
singurăprocedură de achiziţie publică.
3. Informaţii despre litigii în care este implicat oraşul Aleşd
Pe rolul instanţelor de judecată s-au regăsit în 2018 un număr de 169 dosare. În anul 2018
s-au format 78 de dosare noi, având ca obiect:
-deschiderea procedurii de insolvenţă - 9 dosare
-fond funciar
- 21 dosare
-contestaţii la executare
- 3 dosar
-pretenţii băneşti
- 9 dosare
-anulare acte
-1
-anulare HCL
-1
-reexaminarea sancţiunilor contravenţionale şi înlocuirea lor cu muncă în folosul comunităţii
– 34 dosare
Din cele 169 de dosare înregistrate în anul 2018 pe rolul instanţelor de judecată s-au finalizat
un număr de 59 de dosare, astfel:
-pe fond funciar au fost finalizate un număr de 15 dosare din care, în 10 dosare s-au pierdut
-s-au finalizat 5 dosare de insolvență
-s-au finalizat 3 dosare de pretenții care au fost pierdute de către instituție
-s-au finalizat un număr de 36 de dosare de reexaminare a sancțiunilor contravenționale și
înlocuirea lor cu munca în folosul comunității.
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 UAT
-Laza Gheorghe
-arhitect-șef
-Dem Stelian
-şef serviciu contabilitate
-Cociorva Gheorghe
-şef serviciu SPAS
-Botiş Dan
-şef birou agricol şi cadastru
-Botiş Paulina
-şef birou administraţie publică
Avem în instituţie un număr de 128 posturi ocupate şi 11 posturi disponibile(inclusiv asistenţi
personali).
5.Informaţii despre managementul resurselor umane
În ce priveşte fluctuaţia de personal, în cursul anului 2017 şi-au încetat activitatea un număr
de 8 persoane şi au fost angajate 15 persoane (inclusiv asistenţi personali).
Au fost organizate un număr de 10 concursuri, din care 3 pentru promovare în grad.
41

În ce priveşte fluctuaţia de personal, în cursul anului 2018 și-au încetat raportul de serviciu
sau contractul de muncă 8 persoane și au fost angajat 14 persoane(inclusiv asistenți personali);
Nu am avut funcţii de conducere exercitate temporar.
Venitul mediu în instuţie este de 3265 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
În anul 2018 a fost încheiată o ”Înțelegere de cooperare”, cu orașul Kaba din Ungaria.
V Legislaţie
În anul 2018 au fost iniţiate un număr de 7 proiecte de hotărâri cu caracter normativ:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2018.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a modificării preţului la apa potabilă şi la
canalizare-epurare.
4.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea înființării serviciului specializat pentru
gestionarea câinilor fără stăpân și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice
din piața agroalimentară Aleșd pentru anul 2019.
6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de
identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul orașului Aleșd, în vederea
aplicării Codului Fiscal.
7.Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare la
consumatorii casnici și asociațiile de proprietari.

ÎNTOCMIT
SECRETAR
LAURAN NICOLETA
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