
       

  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării HCL nr. 58/2002, care modifică şi completează 

HCL nr. 62/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Aleşd 

 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd,  
 Având în vedere Expunerea de motive a primarului, precum şi raportul compartimentului 
de specialitate nr. 1979 din 23.02.2012, prin care se propune Consiliului local aprobarea 
modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Aleşd; 
 Văzând avizul favorabil al comisiilor: buget finanţe şi amenajarea teritoriului, 
 ţinând seama de prevederile art. 858, 859 din Legea nr. 287/2009, republicata, privind 
Codul civil; 
 în baza prevederilor art. 36 alin (2) lit.”c”, art. 45, art. 115 alin(1) lit.b şi art.120 din Legea 
nr. 215/2001, republicată,  administraţiei publice locale, cu modificări şi completări; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
oraşului Aleşd, aprobat prin HCL nr. 58/2002, care modifică şi completează HCL nr. 62/1999, 
după cum urmează: 

1.Poziţia nr. 123 coloana 4, va avea următorul cuprins:” Dren captare şi teren aferent”, 
coloana 4 va avea următorul cuprins:” Uzina de apă Aleşd L=1307 ml cu 26 de cămine Φ300/ 
Φ400, teren ocupat cu construcţii hidrotehnice: CF nr. 933 Aleşd, nr. top 935 cu o suprafaţă de 
2219/239005 mp, CF nr. 933 Aleşd, nr. top 929 cu o suprafaţă de 15569/29234 mp, CF nr. 681 
Aleşd, nr. top 873 cu o suprafaţă de 1099/8301 mp, CF nr. 865 Aleşd, nr. top 874/4 cu o 
suprafaţă de 2615/8103 mp, CF nr. 863 Aleşd, nr. top 874/3 cu o suprafaţă de 1087/4150 mp, 
CF nr. 829 Aleşd, nr. top 874/1 cu o suprafaţă de 1081/4150 mp, CF nr. 784 Aleşd, nr. top 
875/1 cu o suprafaţă de 1185/4316 mp, CF nr. 785 Aleşd, nr. top 875/2 cu o suprafaţă de 
1726/8631 mp, CF nr. 786 Aleşd, nr. top 875/3 cu o suprafaţă de 3587/8362, CF nr. 787 Aleşd, 
nr. top 875/4 cu o suprafaţă de 3937/8362, CF nr. 789 Aleşd, nr. top 875/5 cu o suprafaţă de 
1138/2158, CF nr. 788 Aleşd, nr. top 875/6 cu o suprafaţă de 1068/2158, CF nr. 507 Aleşd, nr. 
top 875/7 cu o suprafaţă de 3066/6129, CF nr. 3618 Aleşd, nr. top 876 cu o suprafaţă de 
2171/4446, CF nr. 541 Aleşd, nr. top 880 cu o suprafaţă de 4086/7427, CF nr. 1512 Aleşd, nr. 
top 881/1 cu o suprafaţă de 1558/3658, CF nr. 572 Aleşd, nr. top 881/2 cu o suprafaţă de 
2028/3661, CF nr. 1691 Aleşd, nr. top 884 cu o suprafaţă de 4328/5968, CF nr. 859 Aleşd, nr. 
top 885/3 cu o suprafaţă de 2936/6746, CF 1686 Aleşd, nr. top 888 cu o suprafaţă de 
3542/5588, CF nr. 173 Aleşd, nr. top 889/1 cu o suprafaţă de 3104/4570 mp, CF nr. 49 Aleşd, 
nr. top 889/7 cu o suprafaţă de 3217/5610 mp, CF nr. 1404 Aleşd, nr. top 890/1 cu o suprafaţă 
de 5197/10347, CF nr. 1404 Aleşd, nr. top 891 cu o suprafaţă de 313/536 mp, CF nr. 1662 
Aleşd, nr. top 893 cu o suprafaţă de 644/1590, CF nr. 130 Aleşd, nr. top 894 cu o suprafaţă de 
2613/6179, CF nr. 183 Aleşd, nr. top 896 cu o suprafaţă de 749/1162 mp, CF nr. 183 Aleşd, 
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nr. top 895/2 cu o suprafaţă de 2021/3553 mp, CF nr. 1530 Aleşd, nr. top 899/4 cu o suprafaţă 
de 2077/6452 mp, CF nr. 533 Aleşd, nr. top 900/4 cu o suprafaţă de 1925/2310 mp, CF nr. 
1415 Aleşd, nr. top 904/5 cu o suprafaţă de 1392/2197, CF nr. 296 Tinăud, nr. top 444 cu o 
suprafaţă de 3194 mp, CF nr. 1592 Aleşd, nr. top 877 cu o suprafaţă de 2017/2057 mp şi CF 
nr. 302 Aleşd, nr. top 885/2 cu o suprafaţă de 3304/5797/6547 mp, iar coloana 6 va avea 
următorul cuprins:”1166000 lei”. 

Art.2 Hotărârea se va comunica cu Consiliul Judeţean Bihor în vederea iniţierii 
proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la modificările apărute la inventarul domeniului 
public al oraşului Aleşd, atestat prin HG nr. 970/2002.  

Art.3 Prezenta se comunică cu: 
  -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor 
  -Primarul oraşului Aleşd 
  -Compartimentul urbanism 
 

        
           

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
              Olimpia ŞTIZAR 
 
 
            
 
 

     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                           SECRETAR  
                                    Nicoleta LAURAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aleşd, 29 februarie 2012    
Nr. 30 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi pentru din cei 16 consilieri prezenti si 17 in functie  
 


