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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
 

PROCES VERBAL 
 

 

Încheiat azi  29.05.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului este dl. consilier Morar Călin.  
La şedinţă sunt prezenţ 16 consilieri, unul absent, dl Nădăban Mihai. 

               Preşedintele de şedinţã prezintă ordinea de zi, ordine de zi ce a fost afişată, pentru 
aducerea la cunoştinţa locuitorilor oraşului Aleşd, atât la avizier cât şi pe site-ul propriu. 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd. 
 2.Proiect de hotărâre privind participarea oraşului Aleşd la Programul de stimulare a 
înoirii Parcului auto naţional. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 
2014. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al 
oraşului în domeniul privat al oraşului Aleşd. 

5.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.  
Dl. preşedinte de şedinţă: supune la vot ordinea de zi. Aceasta a fost aprobată cu 16 

voturi pentru, unanimitate, astfel se adopta Hotararea nr. 48 care face parte integrantă din 
acest proces verbal.  

După consultarea procesului verbal de la şedinţa din data de 11.04.2013 preşedintele 
de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate, 
astfel adoptându-se Hotărârea nr. 49 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Dl. preşedinte de şedinţă– trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 
Dl. preşedinte de şedinţă: dă citire proiectului de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil.  
Comisia Juridică – aviz favorabil, cu menţiunea că s-a făcut o greşală materială în ce 

priveşte numele proiectului şi se solicită a fi corectată. 
Dl. Contabil – “mea culpa”, este greşala mea o voi corecta 

 Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Dl. preşedinte de şedinţă – supune proiectul discuţiilor. 
Dl. preşedinte de şedinţă: nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, în unanimitate,  astfel adoptându-se Hotărârea 
nr. 50 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Dl. preşedinte de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului 
de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor: 

Comisia Buget – aviz favorabil.  
Comisia Juridică – aviz favorabil. 

 Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Dl. preşedinte de şedinţă – supune proiectul discuţiilor. 
Dl. preşedinte de şedinţă: nemaifiind  discutii se supune la vot proiectul de hotarare, 

care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 51 care 
face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Dl. preşedinte de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului 
de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor: 

Comisia Buget – aviz favorabil.  
Comisia Juridică – aviz favorabil. 

 Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Dl. preşedinte de şedinţă – supune proiectul discuţiilor. 
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Dl. preşedinte de şedinţă: nemaifiind  discutii se supune la vot proiectul de hotarare, 
care se aprobă cu 17 voturi pentru ( unanimitate)  astfel adoptându-se Hotărârea nr. 52 care 
face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Dl. preşedinte de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului 
de hotărâre şi dă cuvântul comisiilor: 

Comisia Buget – aviz favorabil.  
Comisia Juridică – aviz favorabil. 

 Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Dl. preşedinte de şedinţă – supune proiectul discuţiilor 
Dl Cipleu: aici aş vrea să fac o precizare, proiectul de hotărâre este întocmit pentru 2 

terenuri şi cum am menţionat şi în comisie, sunt de acord cu unul dintre ele, cel de 30 de 
metri pătraţi având în vedere că există şi o platformă de beton, sunt împotriva celui de 12 
metri pătraţi. Având în vedere că nu pot exprima prin vot clar ce am spus, rog să se treacă în 
procesul verbal că sunt de acord cu terenul cu numărul cadastral102936 şi nu sunt de acord 
cu terenul 102877, aşa fiind întocmit proiectul nu pot vota, vă rog să se menţionţioneze în 
procesul verbal acest lucru şi nu voi vota acest proiect.            

Dl. Dubău: mi-am exprimat şi eu aceeaşi opinie la comisie, idea ar fi să fie fiecare 
separate. În principiu am văzut că au mai fost două, trei situaţii când s-au pus două, trei 
terenuri în acelaşi proiect, eu cred că trebuiesc tratate separat. 

Dl Primar: vom ţine cont de observaţie şi când vom mai avea terenuri vom face 
proiecte separate pentru fiecare teren, astea sunt observaţii. Proiectul de faţă este aici şi se 
supune la vot dacă trece…. 

Dl Gal: se votează cu amendament? 
Dl Cipleu: nu am formulat un amendament, mi-am spus părerea. Chiar dacă se 

votează în condiţiile date, ce să votez ,că mă abţin, că plus şi cu minus fac zero, nu pot să-mi 
exprim votul de vreme ce băgaţi într-o găleată două chestiuni , cu una sunt de acord şi cu 
una nu. 

Dl. Primar: următoarele proiecte le vom face separat pentru fiecare teren. 
Dl. Cipleu: numai pe vremea lu’ Ceauşescu dacă vroiai mălai ţi se dadea şi peşte 

oceanic. Eu mi-am exprimat o părere. 
Dl. preşedinte de şedinţă: nemaifiind alte  discutii se supune la vot proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru, 2 împotrivă (Madar, Tucuş), 1 abţinere(Dubău), 
1 vot neexprimat(Cipleu) astfel adoptându-se Hotărârea nr. 53 care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal. 

Dl Primar: sâmbătă vom avea manifestări de „1 iunie”, începând cu ora 15.00 pâna la 
ora 19.00, serbări organizate de Clubul copiilor, şcoală, grădiniţe şi spectacol pentru copii. 

Dl Cipleu: dacă tot suntem la diverse aş vrea să mă interesez de hotărârea prin care 
consiliul local la împuternicit pe dl. Primar să promoveze o acţiune în instanţă, cred că ştie 
despre ce este vorba, eu am înţeles că s-a dat termen undeva în 2014 de către tribunal, aş 
vrea să întreb dacă s-a făcut o cerere de preschimbare în acest caz, a termenului. 

Dl. Primar: nu 
Dl. Cipleu: intenţionaţi să faceţi? 
D-na Secretar: am încercat să ajungem la o nouă înţelegere.  
Dl. Cipleu: părerea mea este că ar trebui uzate toate căile dacă nu s-a ajuns la o 

înţelegere. 
Dl. Curea: s-a ajuns la o înţelegere? 
Dl. Primar: nu s-a ajuns la o înţelegere de aceea s-a ajuns în judecată. 
Dl. Curea: am înţeles că după ce s-a introdus acţiunea s-a mai încercat o renegociere. 
D-na Secretar: acţiunea a fost introdusă în decembrie şi noi am încercat acum în 

ianuarie –februarie şi nu s-a ajuns la un numitor comun. 
Dl. Curea: şi ultimele? 
D-na Secretar. Nu s-a ajuns la niciun numitor comun. 
Dl. Curea: să se facă cererea de preschimbare a termenului, să vadă dacă o acceptă.           
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Dl. Cipleu: nu-i sigur că o acceptă dar trebuie uzat de posibilitate 
Dl. Curea: sunt şanse mari. 
Dl. Cipleu: termenele acestea se dau pe rând, nu se ţine cont nici de procedurile 

speciale, sunt legi cum sunt cele ale fondului funciar unde cere scopul, de aceea oricine face 
o cerere i se acceptă. 

Dl. Curea: se face o cerere şi se vede că este mai importantă decăt o taxă auto.  
  

            Dl. preşedinte de şedinţă: nemaifiind discutii declară şedinta închisa. 
 

 
 
 
 
   Preşedinte de şedinţă,      Secretar, 
        Morar Călin                     Nicoleta Lauran  
 
 
 

 


